Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 28 mei 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Marcel Mahn (eerste uur)
- Liesbeth Mos
- Mia Neijman
- Marianne Kraai
- Chris Bakker
- Nelly Pastor
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig met bericht:
- Marielle Foppen (Ymere)
- Otto Ruts (wegens vakantie)

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Mededelingen
Otto Ruts is op vakantie en Marielle Foppen heeft zich afgemeld. Marcel Mahn zal het
eerste uur van de vergadering bijwonen.
3. Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van het vorige verslag:
 De elektrakast aan de Sportparklaan. De grond waarop de kast staat is van de
gemeente. De beheerder van de kast zelf is Prorail.
 Cindy heeft de slechte telefonische bereikbaarheid van de GAD onder de
aandacht gebracht aldaar.
 Chris zegt dat het melden van zeer slecht onderhouden tuinen aan Ymere
zoden aan de dijk zet. Gemelde tuin is inmiddels opgeruimd.
 Chris wijst op de disclaimer onderaan gemeentelijke mail. Denk aan het
milieu, maar dat zie je pas als je al geprint hebt….
 Mia en Liesbeth zijn blij met het resultaat uit het buurtpanel: de bloemenstal
naast Deen gaat eindelijk weg.
 De rondvraag van Liesbeth over het fietspad en de verkeersborden tussen
Aquamarin en de Keulsevaartflats zal door Cindy via het verslag worden
beantwoord: Bord is of wordt binnenkort geplaatst, dit is doorgegeven aan de
buitendienst.
 Marcel Mahn heeft bilateraal overleg gevoerd met Otto Ruts. De door hem
ingevoerde punten zijn besproken en waar nodig in behandeling.
 Elles heeft antwoord gekregen van Ruimtelijke Ordening op de vragen van het
vorige overleg:
1. Gebouw de Meidoorn aan de Sportparklaan: gebouw wordt thans gebruikt
als opslag. College beslist volgende maand over de toekomst van het
gebouw. In stand houden of slopen. Er rust een maatschappelijke
bestemming op het pand.

2. Jan Woudsmaschool: in het najaar komt er een plan met de
uitgangspunten in de raad. De werkgroep kan zijn invloed uitoefenen door
in te spreken in de voorafgaande commissievergadering.
3. Kerkcentrum Hogeweij: wordt gesloopt en er worden woningen gebouwd.
Aanvang op korte termijn.
4. Kastanjelaan: er ligt een verzoek voor een provinciale subsidie. Besluit
valt medio juni. Als dit wordt toegekend, komt er in het najaar een plan in
de raad.
4. Vervolg bankjes – Casparus College
Er ligt een mooi overzicht van Chris en Otto. Cindy en Liesbeth zijn naar het
Casparus College geweest en hebben een goed gesprek gehad met mw. Relyveld.
Er is een toezegging dat de 2e en 3e klas in juni beginnen met het opknappen van een
beperkt aantal bankjes. In ieder geval bij de jeu de boule baan. De gemeente en de
school houden samen beperkt toezicht. De gemeente faciliteert de materialen.
Chris zal de lijst digitaal aan Cindy toesturen.
Cindy zal zorgen dat de pers op de hoogte is van dit succes.
In het najaar zal de school nog een groter project starten, waarbij een groter deel van
de banken wordt aangepakt.
Overigens is er ook bij de Sinnigvelderstraat al een bewoner bezig met het schilderen
van 5 á 6 bankjes, dhr. Willemsen.
5. Vervolg presentatie route Station – Binnenstad
De meeste punten zijn doorgegeven aan Stadsbeheer en de medewerker City
Marketing. Cindy stelt voor een kleine schouw te houden en de punten te volgen.
Gezien het openbaar groen loopt is er op de Groeneweg een proef met vaste planten
momenteel. Wellicht kan dit in de toekomst worden uitgebreid, evt. met budgetten
van Ymere. Elles zal de criteria van de potjes van Ymere opvragen.
Cindy stelt voor twee middagen te schouwen, één keer voor Hogeweij en één keer
voor Noord-West. Alle punten op de lijst kunnen dan worden meegenomen.
6. Speeltuin / gebouw de Meidoorn, Sportparklaan
Cindy zegt dat de afwatering een technisch probleem is. De speeltoestellen zijn
slecht, maar niet gevaarlijk. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Cindy nodigt de
werkgroep uit om alvast na te gaan denken over een inrichtingsplan voor het totale
gebied. Er zijn vele mogelijkheden, waaronder ophogen of een hele andere inrichting,
Het idee moet vanuit de buurt worden gedragen. Wellicht kan de werkgroep een
denktank organiseren met buurtbewoners. Budgetten zoals van het Oranjefonds, het
Burgerweeshuis, etc., moeten niet worden vergeten. Elles zal ook deze criteria
nagaan. Cindy zal Burgerzaken de demografische gegevens van de buurt vragen.
De nieuwe inrichting moet aansluiten op de leeftijdsgroepen, die in de wijk wonen.
7. Rondvraag
Chris wordt contactpersoon voor ‘afschuwelijke tuintjes”. Graag bij hem melden. Hij
neemt dan contact op met Ymere.
8. Volgend overleg:
Schouw Hogeweij: 25 juni a.s. om 14.00 uur bij de Bloemenstal naast Deen
Schouw Noord-West 2 juli a.s. om 14.00 uur voor het Station NS
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 27 augustus om
19.00 uur in de Kantine van het Stadskantoor.
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