Wijkplatform Schilderskwartier
Notulen Wijkplatformvergadering dd. 18 december 2019

ZONDER Overlegpartners

Aanwezig:

Carol Bos, Theo Streng, Remco Jutstra, Esther van Duuren,
Jolanda van der Spiegel, Co van Leeuwen, Mia Maijenburg;
Anne Steevels, Ad van Hulten, Engelbert van Voorden Vera
van der Sluis; Rinus de Leeuw; Noelle Smallegange, Shirley
Lehmann Erik Bisschop, Baukje Stam, Rolf de Jong, Jan Klene,
Jacko de Kort, Monique de Jong, Maurits Coltof, Henk de Jong,
Saph Metekohy, Marc Roemer , Feike Ros

Afwezig:

Met kennisgeving:
Jolanda Kloosterziel, Simone Onrust, Lia Arentshorst, Tymon de
Weger, Frans Drilling

Nr

Onderwerp

1

Opening en vaststellen van de agenda

Aktie

Theo opent de vergadering en stelt Luuk de Rijke voor, de man die
het geluid voortaan zal bedienen.
Carol komt later

2

Verslag vorige vergadering + aktiepunten

Een aantal correcties worden in het verslag aangebracht en de
actiepunten worden doorgenomen en waar nodig doorgehaald
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3

Mededelingen / Ingekomen Post

Er is een brief van de Gemeente over de aanpak van de
Oudejaarsviering . De brief bevat het gebod dat alleen tussen 18u
en 2.00u vuurwerk mag worden afgestoken. Vreugdevuren zijn
verboden. Ook wordt verhaald over een kerstboom ophaalactie.
Tevens is van de Gemeente ontvangen de uitnodiging voor de
Nieuwjaarsreceptie op 11 januari as van 16u tot 18u

4

Weghalen camera’s Tournoysveld

Zoals u hebt kunnen lezen zijn de camera’s weggehaald.
Maurits Coltof: er wordt ‘s nachts gedeald. De rust is maar
betrekkelijk.
Malik: We hebben afgewogen of de camera’s nog proportioneel
waren. Het doel moet wel het middel heiligen. Vragen die daarbij
aan de orde komen zijn: Is er subsidiariteit is? Is dit de beste
manier om het doel te bereiken? Of zijn er nog andere manieren?
De bevoegdheid van de burgemeester gold maar voor een half
jaar. De camera’s mochten alleen worden ingezet op momenten
dat het echt nodig is. Een half jaar geleden is er daarom meer
verlichting gekomen en 2 extra camera’s aan de kant van de
pizzeria. Er waren minder incidenten sindsdien, we hebben alle
camera’s teruggekeken. Er was geen wettelijke grondslag meer om
de camera’s te laten hangen. Toen moesten we wel besluiten om
de camera’s weg te halen.
Het besluit om de camera’s weg te halen is gebaseerd op het
Evaluatierapport camera toezicht d.d. 28 oktober 2019. Het
Wijkplatform vond het in kader van preventie wel fijn dat de
camera’s zouden blijven hangen.
Maar intussen lopen gelukkig Buurtwerk en de buurtvaders rond.
Wij gaan als WPF nu kritisch volgen hoe het rond Tournoysveld
gaat.
Nog iets anders. Als u de BOA’s niet ziet betekent het niet dat ze er
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niet zijn en dat geldt ook voor de politie.
Ad: Tijdens het toezicht hebben zich de overlast bezorgende
activiteiten verplaatst naar elders in de wijk/het kwartier. Giftpark
en het parkeerterrein aan de noordzije van het Kalsbeekcollege en
de Hondenclub zijn de aandachtsgebieeiden.
Klacht: de lantaarnpalen doen het niet. Steeds gemeld. Gemeente
lijkt er niets mee te doen.

5

Punten van en voor de Wijkagent

We hebben wat extra mensen in de wijk en samenwerking met
buurtvaders, een aantal mannen die jongeren aanspreken en rustig
houden. Het zijn er tenminste vijf, de meesten van Marokkaanse
komaf. Ze traden voor het eerst aan tijdens Rammadan.

Overlastmeldingen zijn trouwens geen politietaak maar een
gemeentetaak.
Er wordt gemeld dat er overlast is van de Kalsbeek met fietsen bij
de woningen. De bewoner kan er daardoor niet in en uit met zijn
scootmobiel. Na brieven naar zowel gemeente als de school wordt
hij van het kastje naar de muur gestuurd door de gemeente en de
school. Marc neemt het op.

Marc

5

De Wijkkrant

De redactieleden stellen zich voor. Er zijn mooie items in de krant
bijvoorbeeld de vrijwilliger van de wijk/maand. Er worden
complimenten gegeven voor de mooie wijkkrant. De afspraak is
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deze voor de kerst te bezorgen, en voortaan binnen een week.
De redactie vraagt bij monde van Anne om reacties en tevens
(ideeën voor) kopij voor het nummer, dat eind maart gaat
verschijnen. Email-adres: redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl

7

Evaluatie wijkfeest 2019

We willen meer op de veiligheid gaan zitten want er was een
ongevalletje en geen EHBO. Er is een fietser tegengehouden door
Ad en ook door anderen. Verder is alles gladjes verlopen. Zeker
met het oog op het komende jubileum is er behoefte aan
vrijwilligers.

8

Brainstorm 25-jarig jubileum - Mia Maijenburg

Er is een oproep gedaan in de wijkkrant, om meer vrijwilligers te
krijgen. We vertellen het als er iets te melden valt. Monique vraagt
om het 25 jarig jubileum te combineren met het wijkfeest. Er zijn al
vergevorderde ideeën m.b.t. een talentenjacht en een puzzeltocht.
Theo waarschuwt een en ander niet te breed te trekken: het gaat in
principe alleen om het Schilderskwartier

9

Stand van Zaken Wijkagenda

Veiligheid
Een commissielid is naar een lezing geweest over omgaan met
cultuurverschillen, deze moet nog besproken worden in de
commissie.

Grijs & Groen
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De Gemeente krijgt complimenten voor verwijderen bladeren.
Er is een evaluatie over 30 km ontvangen, waar nog veel over te
zeggen is. Op 8 januari is daarover overleg met de gemeente. Een
verslag dat volgt nog.
Vrijdagmorgen 20 december as zullen bollen worden geplant.
Oproep voor vrijwilligers wordt meteen gedaan.
Samen Zijn - Samen Doen
Boven de winkelkarretjes is door de Jumbo een ruimte voor een
oproep gemaakt, die is gedaan. Er zijn veel activiteiten geweest en
nog gepland. Onder meer pannenkoeken bakken met jongeren en
kerststukjes met kinderen. Kerstlunch en kerststukjes met ouderen.
Iedereen was blij. Er is een groep meiden gestart om samen een
film te kijken. Met chips. Willen het iedere maand doen. ’s Avonds 2
januari as start een vrouwenclub, er ontstaan allerlei plannen. Op
25 december de vergadering van gelovigen.
Aangekaart wordt het parkeerprobleem voor mensen die naar de
Plint komen. Tot nu toe zijn er geen klachten, maar het zal in de
gaten gehouden worden.
Op 17 januari vrijdagavond is er een vergadering met alle
(toekomstige) gebruikers van de Plint
De klaverjasvereniging is weg omdat zij in De Plint geen borrel
kunnen drinken.

10

Agendapunten volgende vergadering

Gebiedsgericht werken
Activiteiten 25-jarig jubileum

11

Rondvraag
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Esther is zwanger
Jacko gaat in 2021 verhuizen naar Zegveld, de opvolging van een
aantal acties is gewenst
Saph: facebook is saai, kijk naar het inloophuis centrum hoe zij
dat doen
Henk: wie zou vrijdag as willen helpen met poten bollen 9.30u op
Pieter Mondriaanlaan 23; svp melden na de borrel
Maurits: er is voor een ieder een kersttas

12

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering

Aktielijst

Nr Aktie

Door

Einddatum

2

Uitwerken / bespreken koektrommelactie

Remco

22-01-2020

6

Nadenken over mogelijkheden tijdens de
Wijkschouw

Allen

31-03-2020

13 Evaluatie Wijkfeest

Monique

18-12-2019

15 Samenstellen email ivm Huis van de Buurt

Henk

22-01-2020
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17 Wortelstelsel bevrijden van containerdruk

Tymon

01-12-2019

18 Gebiedsgericht werken agenderen

Carol

22-01-2020

19 Melden “ongerechtigheden”

Engelbert

18-12-2019

20 Organiseren afspraak met Ad en Monique ivm
meldingen

Remco

18-12-2019

21 Concretiseren inventarisatie 25-jarig jubileum

Mia

18-12-2019

22 Oproep helpende handen bij ubileum-activiteiten

Esther/Jacko

18-12-2019

23 Aanpassen website ivm Lichtjestocht

Carol

18-12-2019

24 Uitzoeken klacht van overlast scholieren

Marc

22-01-2020
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Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

Datum

Met / Zonder Overlegpartners

Woensdag 22 januari 2020

MET Overlegpartners

Woensdag 19 februari 2020

Zonder Overlegpartners

Woensdag 18 maart 2020

MET Overlegpartners

Zaterdag 21 maart 2020

Landelijke Opschoondag

Woensdag 22 april 2020

Zonder Overlegpartners

Woensdag 20 mei 2020

MET overlegpartners

Woensdag 17 juni 2020

WIJKSCHOUW MET
OVERLEGPARTNERS

Zaterdag 19 september 2020

WIJKFEEST

Woensdag 16 september 2020

MET Overlegpartners

Woensdag 14 oktober 2020

Zonder overlegpartners

Woensdag 21 oktober 2020

Koeiemart

Woensdag 18 november 2020

MET Overlegpartners

Vrijdagdag 18 december 2020 *

Lichtjestocht in de wijk

Woensdag 16 december 2020

Zonder overlegpartners
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