Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 16 april 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Liesbeth Mos
- Mia Neijman
- Marianne Kraai
- Chris Bakker
- Otto Ruts
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig met bericht:
- Marielle Foppen (Ymere)
- Nelly Pastor (wegens vakantie)

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Mededelingen
Er zijn geen ingekomen mededelingen. De presentatie van Chris Bakker is
meegestuurd met de uitnodiging voor deze bijeenkomst.
3. Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van het vorige verslag merkt Mia op dat de fruitboompjes gelukkig
nog leven. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Bewerkte lijst met punten
De vergadering merkt op dat de GAD momenteel slecht telefonisch bereikbaar is. De
GAD zal vanaf nu structureel aanwezig zijn bij de buurtpanels. Elles zal de
verkeersissues van de bewerkte lijst doorgeven aan de desbetreffende werkgroep.
Elles zal de RO onderwerpen navragen bij RO en terugkoppelen in het volgende
overleg.
Otto wil graag antwoord over de Meidoorn aan de Sportparklaan en de bestrating. Hij
wil antwoorden. De antwoorden op de lijst lijken weer op de manier waarop de oude
wijkoverleggen werden afgescheept. Otto zou graag zien dat Marcel Mahn bij het
volgende overleg aanschuift om spijkers met koppen te slaan.
Cindy herhaalt dat de insteek van de werkgroepen vooral buurtparticipatie is. Het is
niet de bedoeling dat het een groep voor het deponeren van klachten is waar
vervolgens de gemeente alleen moet reageren en oplossen.
Elles zegt toe de punten van Otto met Marcel te bespreken.
Cindy zegt toe na te gaan of het speeltuintje in de planning staat om te worden
opgeknapt. Vermoedelijk wordt dit stuk als geheel opgepakt. Dit is specialistisch
werk. Otto overlegt foto’s van het speeltuintje bij gebouw de Meidoorn.
Het slootafval dat door Prorail uit de sloten aan de Sportparklaan wordt gebaggerd,
wordt op de kant gelegd. Deze grond is volgens het kadaster van de gemeente. Ook
de oude elektrakast staat in het kadaster als gemeentelijk eigendom, volgens Otto.

5. Terugkoppeling dames Mos en Neijman inzake opknappen bankjes
Liesbeth heeft telefonisch contact gehad met de directrice van het Casparus College.
School wil graag weten over hoeveel bankjes het gaat. In tegenstelling tot eerdere
berichten blijkt er bij de gemeente geen digitale inventarisatie van de bankjes in
Weesp te zijn. Chris noemt dit teleurstellend.
Aansluitend stellen Chris en Otto voor om zelf de inventarisatie van de bankjes te
doen.. Daaruit zou een eerste selectie gemaakt kunnen worden, welke bankjes als
eerste voor opknappen in aanmerking komen. Van sommige bankjes moeten ook
planken worden vernieuwd. Kan de school dit ook?
Liesbeth zal deze nieuwe informatie terugkoppelen naar de school.
6. Presentatie Chris Bakker over looproutes Station NS naar centrum.
De presentatie wordt doorgenomen en Chris geeft een toelichting. De presentatie is
inmiddels doorgestuurd naar de ambtenaar Citymarketing, Glenn Janssen. De
overige punten zullen worden besproken bij team Verkeer.
7. Opsomming actiepunten deze vergadering:
- De punten van de lijst die nog openstaan worden beantwoord via de nieuwe
actiepuntenlijst van de buurtpanels. Deze zal vanaf medio mei op internet
staan. Dit is een dynamische lijst, waarop alle punten staan uit de buurtpanels,
die niet worden opgepakt door een werkgroep.
- Marcel Mahn uitnodigen voor een volgend overleg.
- Chris en Otto doen een inventarisatie van de bankjes in de wijken.
- Liesbeth zal de uitkomst van dit overleg terugkoppelen naar het Casparus
College.
- Punten uit de presentatie van Chris worden doorgegeven aan Citymarketing
en team Verkeer.
- Op verzoek van Otto melden aan Marielle dat Ymere is begonnen met het
opknappen van de binnentuinen.
- Het plan van aanpak over de hoekjes en plekken waar eventueel het groen
een impuls moet krijgen wordt naar een volgend overleg doorgeschoven.
8. Rondvraag
Er wordt gevraagd wie de Tomingroep aanstuurt. Vanuit de gemeentelijke organisatie
is dat André v.d. Wurff. De vergadering is van mening dat de medewerkers van de
Tomingroep meer aansturing behoeven.
Liesbeth Mos zegt dat er heel veel onduidelijkheid is over het fiets/wandelpad tussen
de Keulsevaartstraat en Aquamarin. Er staan geen borden. Cindy pakt dit op.
9. Volgend overleg:
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 28 mei om 19.00 uur
in de Kantine van het Stadskantoor.
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