Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 18 februari 2015
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Walter Langendorff (wijkagent Hogeweij)
o Arjan Landzaat(wijkagent Noord-West)
o Marcel Mahn (afdelingshoofd Stadsbeheer, gemeente Weesp)
o Mariëlle Foppen (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Stef Braamhaar (Versa Welzijn Weesp)
o Billy Jean van de Korput (Versa Welzijn Jeugd Weesp)
o Claudia Jonges (Voorlichting, gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 65 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Aansluitend geeft Elles le Maitre een korte uitleg over de aanleiding en de opzet van de
buurtpanels. Buurtpanels vervangen het wijkoverleg-model, waarbij deelnemende burgers
keer op keer teleurgesteld werden door gebrek aan communicatie vanuit de professionele
organisaties en uitblijvende resultaten. In dit nieuwe model wordt sneller en directer met de
burger gecommuniceerd en worden voorstellen direct aangepakt, in plaats van mee terug
genomen voor overleg in de professionele organisaties.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de aanwezigen van de professionele
organisaties om zichzelf voor te stellen en uit te leggen wat er van hen verwacht mag worden
en wat niet. Achtereenvolgens stellen zich voor:
 Wethouder Astrid Heijstee
 Marcel Mahn, afdelingshoofd Beheer en Onderhoud gemeente Weesp
 Arjan Landzaat, wijkagent Noord-West
 Walter Langendorff, wijkagent Hogeweij
 Marianne Verstijnen, Versa Welzijn Weesp
 Marielle Foppen, gebiedsregisseur Ymere
Na deze voorstelronde wordt het woord volledig aan de bewoners van de wijken Noord-West
en Hogeweij gegeven.
Met behulp van een flip-over wordt er een groslist samengesteld van punten, waarvan men
vindt dat daar in de beide wijken iets mee moet gebeuren.
Deze lijst is bijgesloten als bijlage 1.
Vervolgens wordt er een korte pauze gehouden.
Tijdens en na de pauze worden er nog punten aan de lijst toegevoegd.
Vervolgens wordt, samen met de professionals gekeken naar de speerpunten, die uit deze
groslist naar voren komen.
Globaal gezien zijn de meeste onderwerpen op de lijst te verdelen in de volgende drie
thema’s.
 Verfraaiing / groen / bestrating
 Verkeersveiligheid en verkeersproblematiek
 Sociale activiteiten / jeugd

In gezamenlijk overleg wordt besloten voor deze drie grote groepen punten drie werkgroepen
op te zetten, waarbij in elke werkgroep deelnemers van de professionele organisaties zitting
nemen en waarbij bewoners wordt opgeroepen om ook daarin zitting te nemen.
Dit leidt uiteindelijk tot de samenstelling van de volgende drie werkgroepen:
1. Werkgroep verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen Hogeweij en Noord-West.
Regierol: gemeente Weesp, Marcel Mahn
Overige gegevens: zie bijlage 2.
2. Werkgroep verkeersveiligheid en verkeersproblematiek Hogeweij en Noord-West.
Regierol: gemeente Weesp: Marcel Mahn
Overige gegevens: zie bijlage 3
3. Werkgroep sociale activiteiten en jeugd Hogeweij en Noord-West.
Regierol: gemeente Weesp, Elles le Maitre
Overige gegevens: zie bijlage 4
Deze drie werkgroepen gaan het komende half jaar aan de slag en zullen in het volgend
buurtpanel in september verslag doen van de activiteiten en de voortgang.
De punten op de groslist, die niet onder één van de werkgroep te vatten zijn, zullen door de
gemeente worden opgepakt en ook daarover zal in een volgend buurtpanel terugkoppeling
plaatsvinden (bijlage 5).
Alle aanwezigen hebben hun (email)adresgegevens achtergelaten op de presentielijst.
Zij zullen het verslag ontvangen en begin september weer persoonlijk worden uitgenodigd
voor het volgende buurtpanel Hogeweij en Noord-West.
BIJLAGE 1: GROSLIST VAN PUNTEN

















Verkeersveiligheid Leeuwenveld, diverse punten
GAD container project. Is dat geslaagd? Wordt dit gehandhaafd?
Papelaan nieuwbouw. De vuilcontainers staan aan de straat. Vuil waait overal heen
en de containers beschadigen auto’s
Kan de oude sociëteit De Roskam aan de Julianastraat een sociale wijkfunctie
vervullen in de toekomst?
De bestrating en onderhoud in de Schildersbuurt en de Waarschapstraat buurt is
slecht. Kan er geveegd worden in schoolvakanties? Anders staan er altijd auto’s
Zebrapad Amstellandlaan t/o Sinnigvelderstraat is gevaarlijk. Andere oplossing?
Verkeer Amstellandlaan en Hogeweijselaan rijdt veel te snel.
De nieuwe hoek Amstellandlaan en Hogeweijselaan wordt kapotgereden door grote
vrachtauto’s die de bocht niet kunnen maken.
Frans Halsstraat: veel overlast van de nieuwe, jonge huurders.
Meidoornflat: veel vernielingen in de liften en boxen. Ook wordt er gedeald.
Zebrapad Nijhoffstraat t/o station is veel te donker ’s-avonds.
De bocht Nijhoffstraat naar heeft een onduidelijk vak in het midden. Gevaarlijk!
Er staan nog steeds vuilniszakken op de Papelaan t/o Mandelahof. Kunnen daar
geen containers geplaatst worden?
Kunnen er haakjes aan lantaarnpalen worden geplaatst om plastic zakken te
beschermen tegen wegwaaien? Andere gemeenten hebben dat ook.
Dringend behoefte aan faciliteiten voor de oudere jeugd in Weesp
Er is veel te weinig parkeerruimte bij de H.R. Holsthof.





































De sloten in de Diemerdijkstraat stinken.
Fietspad Marsmanstraat gevaarlijk. Fietsers kunnen auto’s vaak net ontwijken.
Graag een ‘hangplek’ voor jongeren uit Hogeweij..
Er is veel behoefte aan een buurt/wijk plek voor koffie drinken, samenzijn en sociale
activiteiten. Een buurthuis ruimte.
In overleg met de moskee Marokkaanse jongeren betrekken bij alle buurtplannen.
Graag informatie over de infrastructuur in de Schildersbuurt en de binnentuinen. Dit
zou al na de renovatie worden aangepakt.
Dagverblijf de Meidoorn aan de Sportparklaan staat leeg en verpaupert. Men vreest
brandstichting. De bijbehorende speeltuin is onbruikbaar en vies.
Snoeiafval van Prorail ligt al tijden op de Sportparklaan. Graag overleg met Prorail.
Vieze oude electrakast van de gemeente aan de Sportparklaan
Graag ook bankjes plaatsen buiten het centrumgebied. Vele plekken!!
Kan er weer een budget komen voor sociale activiteiten, zoals de wijkoverleggen
vroeger organiseerden? Bv. bloemenstad wedstrijd, busreisjes ouderen, etc.
Verpauperde voortuinen huurwoningen Ymere. Graag bewoners aanspreken.
Heemraadweg ondergrondse vuilcontainers. Wanneer gaan ze in gebruik?
Heemraadweg: er wordt veel op het gras geparkeerd. Helemaal kapot gereden.
Kunnen daar geen struikjes geplaatst worden?
Kunnen de resten van het uitbaggeren van sloten worden opgeruimd?
Wat gaat er gebeuren met de lelijke bloemenstal naast de Deen? Deze is niet meer in
gebruik sinds vier maanden.
Verzoek om het Sinnigvelderplantsoen niet te bebouwen en groen te houden. Er
wordt door ouderen veel gebruik van gemaakt om te Jeu de Boulen.
De Jan Woudsmaschool was een noodgebouw. Ook dit gebied niet meer bebouwen
en groenstrook van maken.
Het eenrichtingsverkeer Papelaan wordt slecht nageleefd. Graag handhaven!
Er ligt al maanden zand en vuil in de goot op de Papelaan ter hoogte van nr. 81
Kunnen de lelijke fietsrekken in Hogeweij ook worden vervangen door de mooie
nieuwe?
Er zijn in Weesp veel openbare vuilnisbakken weggehaald. Kunnen deze worden
teruggeplaatst met Depodogs? Bv. Heemraadweg?
Onderhoud van alle openbare bankjes is zeer slecht.
Wat gaat er gebeuren met de Jan Woudsmaschool en op welke termijn?
Een adreslijst van buurtbewoners in bepaalde buurten opstellen met
telefoonnummers en email om elkaar te waarschuwen bij onraad, hulp bij ziekte,
inventariseren wie EHBO heeft, etc.
Een voetbalveldje voor de kinderrijke wijk Leeuwenveld II met doeltjes
Groencontainer Aquamarin vaker legen en controleren.
Slauwerhofstraat 2e deel, bossages en vijver beter onderhoud!
Netwerk voor alleenstaanden en ouderen opzetten. Elkaar helpen in nood en bij
ziekte, bv. boodschappen, etc.
Looproute station naar centrum. Is niet representatief en duidelijk
Veel zwerfvuil omgeving station. Te weinig vuilnisbakken.
Verplaatsen NS station in de toekomst: s.v.p tijdig bewoners betrekken bij de
plannen.
Hortensia’s hoek Nijhoffstraat/Campertplein, te hoog, gevaarlijk, geen overzicht.
Graag snoeien.
Scholen betrekken bij plannen in de wijk. Maatschappelijke stages, etc.
Meer centraal punt om informatie te krijgen over alle instanties.

BIJLAGE 2:
Werkgroep verfraaiing openbare ruimte en openbaar groen Hogeweij en Noord-West
Regierol: gemeente Weesp, Elles le Maitre
Deelnemers:
 gemeente Weesp, André v.d. Wurff
 gemeente Weesp, Cindy Kruidenberg
 Ymere, Marielle Foppen
 Mw. Liesbeth Mos
 Mw. Mia Neijman
 Mw. M. Kraai
 Hr. Chris Bakker
 Hr. Otto Ruts
Punten uit de groslist voor deze werkgroep:



























GAD container project. Is dat geslaagd? Wordt dit gehandhaafd?
Papelaan nieuwbouw. De vuilcontainers staan aan de straat. Vuil waait overal heen
en de containers beschadigen auto’s
De bestrating en onderhoud in de Schildersbuurt en de Waarschapstraat buurt is
slecht. Kan er geveegd worden in schoolvakanties? Anders staan er altijd auto’s
Er staan nog steeds vuilniszakken op de Papelaan t/o Mandelahof. Kunnen daar
geen containers geplaatst worden?
Kunnen er haakjes aan lantaarnpalen worden geplaatst om plastic zakken te
beschermen tegen wegwaaien? Andere gemeenten hebben dat ook.
Er is veel te weinig parkeerruimte bij de H.R. Holsthof.
De sloten in de Diemerdijkstraat stinken.
Graag informatie over de infrastructuur in de Schildersbuurt en de binnentuinen. Dit
zou al na de renovatie worden aangepakt.
Dagverblijf de Meidoorn aan de Sportparklaan staat leeg en verpaupert. Men vreest
brandstichting. De bijbehorende speeltuin is onbruikbaar en vies.
Snoeiafval van Prorail ligt al tijden op de Sportparklaan. Graag overleg met Prorail.
Vieze oude electrakast van de gemeente aan de Sportparklaan
Graag ook bankjes plaatsen buiten het centrumgebied. Vele plekken!!
Verpauperde voortuinen huurwoningen Ymere. Graag bewoners aanspreken.
Heemraadweg ondergrondse vuilcontainers. Wanneer gaan ze in gebruik?
Verzoek om het Sinnigvelderplantsoen niet te bebouwen en groen te houden. Er
wordt door ouderen veel gebruik van gemaakt om te Jeu de Boulen.
De Jan Woudsmaschool was een noodgebouw. Ook dit gebied niet meer bebouwen
en groenstrook van maken.
Kunnen de resten van het uitbaggeren van sloten worden opgeruimd?
Wat gaat er gebeuren met de lelijke bloemenstal naast de Deen? Deze is niet meer in
gebruik sinds vier maanden.
Er ligt al maanden zand en vuil in de goot op de Papelaan ter hoogte van nr. 81
Kunnen de lelijke fietsrekken in Hogeweij ook worden vervangen door de mooie
nieuwe?
Er zijn in Weesp veel openbare vuilnisbakken weggehaald. Kunnen deze worden
teruggeplaatst met Depodogs? Bv. Heemraadweg?
Onderhoud van alle openbare bankjes is zeer slecht.
Wat gaat er gebeuren met de Jan Woudsmaschool en op welke termijn?
Groencontainer Aquamarin vaker legen en controleren.
Slauwerhofstraat 2e deel, bossages en vijver beter onderhoud!
Looproute station naar centrum. Is niet representatief en duidelijk




Veel zwerfvuil omgeving station. Te weinig vuilnisbakken.
Hortensia’s hoek Nijhoffstraat/Campertplein, te hoog, gevaarlijk, geen overzicht.
Graag snoeien. (punt ook op lijst werkgroep verkeersveiligheid)

BIJLAGE 3:
Werkgroep verkeersveiligheid en verkeersproblematiek Hogeweij en Noord-West.
Regierol: gemeente Weesp: Elles le Maitre
Deelnemers:
 gemeente Weesp, Stanley Dekker
 gemeente Weesp, Ricci Moadinne
 Politie Gooi en Vechtstreek, de wijkagenten hr. Langendorff en hr. Landzaat
 Hr. Willem Grootveld
 Hr. Ricardo Metz
 Hr. Arnest Mostert
Punten uit de groslist voor deze werkgroep:











Verkeersveiligheid Leeuwenveld, diverse punten
Zebrapad Amstellandlaan t/o Sinnigvelderstraat is gevaarlijk. Andere oplossing?
Verkeer Amstellandlaan en Hogeweijselaan rijdt veel te snel.
De nieuwe hoek Amstellandlaan en Hogeweijselaan wordt kapotgereden door grote
vrachtauto’s die de bocht niet kunnen maken.
Zebrapad Nijhoffstraat t/o station is veel te donker ’s-avonds.
De bocht Nijhoffstraat naar heeft een onduidelijk vak in het midden. Gevaarlijk!
Fietspad Marsmanstraat gevaarlijk. Fietsers kunnen auto’s vaak net ontwijken.
Heemraadweg: er wordt veel op het gras geparkeerd. Helemaal kapot gereden.
Kunnen daar geen struikjes geplaatst worden?
Het eenrichtingsverkeer Papelaan wordt slecht nageleefd. Graag handhaven!
Hortensia’s hoek Nijhoffstraat/Campertplein, te hoog, gevaarlijk, geen overzicht.
Graag snoeien. (punt ook op lijst werkgroep openbaar groen)

BIJLAGE 4:
Werkgroep sociale activiteiten en jeugd Hogeweij en Noord-West.
Regierol: gemeente Weesp, Elles le Maitre
Deelnemers:
 Versa Welzijn Weesp, Marianne Verstijnen
 Versa Welzijn Weesp, Billy Jean van de Korput
 Gemeente Weesp, Elles le Maitre,
 Ymere, Marielle Foppen
 Hr. Bezoet de Bie
 Hr. Redouan Jagho
 Hr. George Hoogervorst
 Hr. Rob Steur
 Mw. Nel Mateman
 Hr. Jarno van Westrenen

Punten uit de groslist voor deze werkgroep:












Kan de oude sociëteit De Roskam aan de Julianastraat een sociale wijkfunctie
vervullen in de toekomst?
Dringend behoefte aan faciliteiten voor de oudere jeugd in Weesp
Graag een ‘hangplek’ voor jongeren uit Hogeweij.
Er is veel behoefte aan een buurt/wijk plek voor koffie drinken, samenzijn en sociale
activiteiten. Een buurthuis ruimte.
In overleg met de moskee Marokkaanse jongeren betrekken bij alle buurtplannen.
Kan er weer een budget komen voor sociale activiteiten, zoals de wijkoverleggen
vroeger organiseerden? Bv. bloemenstad wedstrijd, busreisjes ouderen, etc.
Een adreslijst van buurtbewoners in bepaalde buurten opstellen met
telefoonnummers en email om elkaar te waarschuwen bij onraad, hulp bij ziekte,
inventariseren wie EHBO heeft, etc.
Een voetbalveldje voor de kinderrijke wijk Leeuwenveld II met doeltjes
Netwerk voor alleenstaanden en ouderen opzetten. Elkaar helpen in nood en bij
ziekte, bv. boodschappen, etc.
Scholen betrekken bij plannen in de wijk. Maatschappelijke stages, etc.
Meer centraal punt om informatie te krijgen over alle instanties.

BIJLAGE 5:
Overige punten van de groslist (actie gemeente Weesp, Elles le Maitre)




Frans Halsstraat: veel overlast van de nieuwe, jonge huurders.
Meidoornflat: veel vernielingen in de liften en boxen. Ook wordt er gedeald.
Verplaatsen NS station in de toekomst: s.v.p tijdig bewoners betrekken bij de
plannen.

