Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 12 maart 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Marielle Foppen, Ymere
- Liesbeth Mos
- Mia Neijman
- Marianne Kraai
- Chris Bakker
- Otto Ruts
- Nelly Pastor
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
Er volgt een voorstelronde, waarbij iedereen zichzelf kort voorstelt en zijn motivatie en
verwachtingen over de werkgroep uitspreekt.
Vanuit de gemeente is de verwachting uitgesproken dat we niet alleen naar de gemeente toe
de verbeterpunten gaan benoemen. Het gaat in dit geval uitdrukkelijk om burgerparticipatie
waarbij we zoeken naar gezamenlijke oplossingen en waar de burger ook een rol speelt.
Alleen benoemen waar knelpunten zijn is hierin niet voldoende. Ook in de uitvoering kunnen
bewoners en/of instellingen en organisaties een rol spelen.
Voor, tijdens en na de voorstelronde wordt er al druk gediscussieerd en worden er al vele
voorbeelden genoemd van plaatsen waar het allemaal wat beter en fraaier kan.
Uit de discussie komen de volgende punten in eerste instantie duidelijk naar voren:
 We beginnen met een schone lei in deze werkgroep, geen oud zeer uit het verleden
meer oprakelen.
 Er moet meer geluisterd worden naar bewoners. Dit betekent niet dat ook alle punten
daadwerkelijk opgelost kunnen en moeten worden. Op sommige punten mag en kan
er ook iets van bewoners verwacht worden.
 Gebieden buiten het centrum moeten niet worden vergeten. Het lijkt nu of alleen het
‘toeristen-gebied’ telt….
 Er zou beter toezicht op het onderhoud door de Tomin-groep moeten komen.
 De werkgroep moet zich bezig houden met reële onderwerpen. De toekomst van bv
het kerkcentrum is een onderwerp voor Ruimtelijke Ordening en hoort niet thuis in
deze werkgroep.
Er worden nog een paar prangende punten toegevoegd aan de, toch al grote, groslist.
- De jonge (fruit)boompjes aan de Hogeweijselaan langs de sloot. Dreigen allemaal
dood te gaan.
- Bloembollen planten op diverse plaatsen
- Dringend verzoek de Jeu de Boule baan groen te houden en te onderhouden
- De bloemenkar bij Deen. Kan die worden opgeknapt? Evt. door scholieren?
- Vuilnisbakken: te weinig en de bestaande worden te weinig geleegd.
- De bankjes buiten het centrum verkeren al jaren in zeer slechte staat.
- Er zijn vele tuinen, van huur- en koopwoningen, met slecht onderhoud en zeer veel
overhangend groen op de openbare weg.

Omdat er zoveel punten zijn en er nog erg weinig overzicht is, besluit de werkgroep tot de
volgende acties als eerste aanzet:
 Cindy en Elles zullen eerst uit de groslist de punten filteren, die eigenlijk bij het
Servicepunt thuishoren en deze uit de lijst halen. Zo ontstaat er voor de volgende
overleggen een meer overzichtelijke restlijst (actie: Cindy en Elles)
 Het eerste speerpunt wordt het opknappen van de bankjes. Cindy zal daartoe een
inventarisatie maken. Hoeveel zijn het er en waar staan ze? (actie Cindy).
 Mia en Liesbeth zullen bij het Casparus College gaan informeren in hoeverre het
mogelijk is om maatschappelijke stages van scholieren in te zetten voor het
opknappen van de bankjes. De gemeente zou dan het materiaal kunnen leveren
(actie: Mia en Liesbeth)
 Als tweede speerpunt zullen alle werkgroepleden perkjes en plekjes in de wijken
inventariseren, die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Wellicht is hier een
bijdrage van Ymere mogelijk (actie: allen). Ook bij dit punt geldt dat we in kaart
brengen wat er voor kansen liggen voor bewoners zelf. Als er simpele oplossingen
mogelijk zijn waar zowel gemeente als bewoners een kleine bijdrage in kunnen
leveren dan zijn dat de grootste winsten.
 Als derde speerpunt wordt de looproute station – centrum genoemd. Chris zal voor
het volgend overleg een presentatie voorbereiden met fotomateriaal, om te laten zien,
dat deze route niet representatief is (actie: Chris).
Overige nuttige opmerkingen uit de vergadering:
- Voor de financiering van toekomstige activiteiten zal zeker crowdfunding een
mogelijkheid bieden.
- Een leuk en positief initiatief zou zijn, om (twee)wekelijks of maandelijks op de
gemeente pagina in het WeesperNieuws een tweetal foto’s te plaatsen van een
verbeterpunt: hoe het was – en hoe het verbeterd is.
- Aan het verslag wordt een lijst met( email)adressen van de werkgroepleden
toegevoegd, zodat iedereen elkaar onderling zou kunnen benaderen.
Volgend overleg: dinsdag 16 april a.s. om 19 00 in de Commissiekamer.
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