Verslag van de vergadering van 18 mei 2022
Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
3. Van en Voor de Wijkagent
4. Stand van zaken Tournoysveld
5. Stand van zaken Rembrandtbrug
6. Wijkfeest 2022
7. Wijkschouw in juni 2022
8. Rondvraag
9. Sluiting
1. Opening
Om 20:00 uur opent Theo de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Afmeldingen:
We hebben bericht van verhindering ontvangen van:
– Marc Roemer (wijkagent), Ad de regt (wijkwethouder)
2. Verslag vorige vergadering / aktiepunten.
Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
Ivar:
– voor het Cruyff-court wordt een besluit verwacht van het nieuwe college; er wordt nog
gekeken naar een locatie en het beweegteam is aangesloten als rechtspersoon; Yusuf
Can van Gro-Up (jongerenwerk) meldt, dat ook binnen hun organisatie wordt gekeken
naar een financiële bijdrage
Engelbert:
– gebleken is, dat er bemiddeling is geweest vanuit de politie, niet vanuit de Woningbouw;
aktiepunt wordt aangehouden
Co / Jaap:
– vanuit commissie Kleur & Fleur is contact gelegd met Ton Rullmann, blij met de
uitbreiding, biedt goede kansen om ook aan te sluiten bij initiatieven van de gemeente.

Hessel Post:
– vraagt aanpassing van het verslag, zodat vooraf aan de werkzaamheden van de
Bunnikgroep bewoners worden geconsulteerd. Hessel is van mening, dat de Bunnikgoep
rücksichtlos bijvoorbeeld het zeldzame Mottekruid wegschoffelt. In de hierna volgende
discussie is de constatering, dat er weliswaar met/door de gemeente is gecommuniceerd,
maar niet duidelijk vastgelegd. Ivar gaat hier binnen de gemeente achteraan. De
gevraagde aanpassing in het verslag wordt niet gehonoreerd
Mohamed Hamad:
– het vuurtje brandt nog steeds bij het bestuur-in-oprichting
– er zijn voorzichtige toezeggingen voor extra fondsen tbv de Plint
– er is inmiddels contact met een interieur-ontwerper
– een of twee extra bestuursleden blijven dringend noodzakelijk
– vraagt hulp van de vergadering om bestuursleden te vinden
Ivar heeft binnen de gemeente de ontbrekende prullenbakken aan de Leidsestraatweg
aangekaart.
3. Van en voor de Wijkagent
De snelheden die bereikt worden op de Rembrandtlaan blijven en continue ergernis,
ondanks het feit, dat de politie af en toe controleert en beboet.
Gevraagd wordt of de wijkagent op regelmatige basis een uur zitting kan nemen in
bijvoorbeeld het Winkelcentrum of de Plint; dit is ook voorgesteld tijdens het evenement
van de buurttent.
T.a.v. de buurttent wordt gevraagd of dit ook op een ander tijdstip dan kantoor-uren kan,
zodat ook de werkenden kunnen aansluiten zonder verlof op te nemen.
Maurits geeft aan, dat het vrij rustig is de laatste tijd.
4. Situatie rondom Tournoysveld
Na de vorige vergadering is een inloopavond gehouden op 28 april met een drietal
inloopmomenten. Er is massaal gebruik gemaakt van deze gelegenheid, er zijn uitbundig
veel “stickers” geplakt op de daartoe bestemde plaatsen met opmerkingen en suggesties.
De intentie voor deze avond was dan ook om zaken “op te halen”. Afgezien van de
intentieverklaring staat er nog niets op papier, de projectontwikkelaar kan nu serieus aan
de gang, rekening houdend met de vele suggesties, aanbevelingen, wensen en
opmerkingen. De verwachting is, dat ze regelmatig terug zullen komen bij Wijkplatform en
wijkbewoners. Dit wordt wel een proces van jaren: de WMO stelt zijn eisen (veiligheid,
verkeer, milieu etc), het bestemmingsplan moet mogelijk worden aangepast, de wijk moet
worden betrokken.
5. Stand van zaken Rembrandtbrug
In de media is prominent gepubliceerd, dat de Rembrandtbrug € 10 mln meer gaat kosten.
Vanuit de Klankbordgroep meldt Theo, dat er een notitie is gemaakt, waarin de
meerkosten worden uitgelegd. Deze zijn hoofdzakelijk te wijten aan meerkosten voor de
materialen – vooral staal is exponentieel gestegen – plus dat de prijzen voor vastgoed
(onteigening !) sky-high zijn geworden. Dit heeft dus alles te maken met externe
omstandigheden, niet met een fout van de gemeente.
De Rembrandtbrug is een belangrijk onderwerp in de coalitiebesprekingen. Verwacht
wordt dat de coalitie zo rond Pinksteren het licht zal zien. Het valt niet te voorspellen wat
de uitkomst is: stoppen, temporiseren of doorgaan.
Theo geeft als persoonlijke mening, dat het eeuwig zonde is als het project niet doorgaat.

Nasir is mordicus tegen uit angst, dat door het project Rembrandtbrug de jongeren het
kind van de rekening worden (geen Cruyff-court, geen andere locaties).
6. Wijkfeest 24 september 2022
Ria de Kuijper meldt, dat de groep eindelijk n twee jaar eer aan de gang is gegaan met
het maken van plannen. Het is een beetje storend, dat er geen subsidie kon worden
gescoord bij de gemeente. Inger van Dijk gaat nog op zoek naar extra subsidie. Er is nog
geen specifiek thema bedacht.
Wel zijn inmiddels de nodige speeltoestellen geregeld, zij het dat hierdoor wel de datum
een week naar achteren moest: toestellen en personeel waren niet beschikbaar op 17
september. Deze wijziging is al op veel plaatsen doorgegeven.
De kraamindeling moet nog worden gemaakt, overwogen wordt om de ingang van het
winkelcentrum wat meer te ontzien en de “ingang” wat meer te verleggen richting de Plint.
Er is nog overleg bezig met de winkeliers.
De groep wil wat meer professioneel gaan opereren: nieuw email-adres, FB-pagina etc.
Gevraagd wordt hierbij assistentie te verlenen. Theo biedt de website van het Wijkplatform
aan voor publicatie.
7. Wijkschouw 15 juni 2022
De wijkschouw komt in plaats van de reguliere vergadering, start om 19:30 met koffie in
De Plint en gaat daarna al wandelend door de wijk. Na afloop een drankje en een hapje in
De Plint.
Uit de vergadering komen de volgende suggesties:
– Kruiskerk (pluktuin)
hierover is donderdag 19 mei overleg
– groenstrook langs de Greft
– speeltuintjes in de wijk:
Nic Maesstraat is opgeknapt, maar wordt weer flets; is wel druk bezocht en zou nog
graag een glijbaantje willen
Rode Kooi heeft dringend onderhoud nodig, er is veel kapot
Greftpark heeft dringend onderhoud nodig
Joh Bosboomstraat moet ook weer eens dringend worden opgeknapt
– de Terugwinning is het waard om te worden bezocht, Ivar gaat hier achteraan
– Jaap van der Does vindt het nodig, dat extra aandacht wordt geschonken aan het
kenbaar maken, dat onze wijk een 30km zone is
– Hessel Post: route langs plantsoen bij de flat, extra aandacht voor Mottekruid
Theo vraagt Mohamed of het bestuur in oprichting aan het einde van de wijkschouw iets
kan vertellen over De Plint
8. Rondvraag
Maurits meldt, dat hij op de rotonde bijna een ongeluk had: fietsers krijgen onvoldoende
voorrang ! Ivar neemt dit op met de afdeling Verkeer.
Shirley meldt, dat zij de gemeente heeft ingeseind, dat er weer veel zwerfvuil ligt rondom
de flat. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor schoonmaak.
Jaap meldt, dat de commissie Kleur&Fleur jaarlijks een bomenschouw houdt. Vastgesteld
is, dat er inmiddels een kleine 100 bomen zijn bijgeplant.

T.a.v. het maaibeleid meldt hij, dat het grotendeels niet-maaien in mei bedoeld is om meer
planten en bloemen de kans te geven. Daar zullen ook de bijen en andere inscten wel bij
varen.
Ria de Kuijper meldt, dat niet alleen de Rembrandtlaan, maar ook de Jan Steenstraat
regelmatig toneel is van hardrijders: de drempels werken niet meer zo goed.
Theo meldt de ontvangst van het MOP (Meerjaren Onderhouds Plan) voor 21-23. Curieus
is, dat van onze wijk wel de Nieuwendijk wordt genoemd, maar verder geen enkele straat
of klus. Dit terwijl er veel straten met kuilen zijn als gevolg van verzakking. we gaan hier
nog een brief over sturen aan de gemeente.
Theo roept tenslotte nogmaals op om in de eigen omgeving te kijken naar:
– een kandidaat, die wil toetreden tot het bestuur van buurtcentrum De Plint
– een notulist(e), die tegen een bescheiden vergoeding maandelijks het verslag van de
vergadering wil maken
10. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 21:30 uur
De eerstvolgende vergadering is de Wijkschouw op:
Woensdag 15 juni 2022 start om 20:00 uur vanuit buurtcentrum De Plint, koffie om
19:30 uur, na afloop een hapje en een drankje.

