Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd op 10 maart 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Nel Mateman (dagvoorzitter, ivm afwezigheid Marianne Verstijnen)
- Marielle Foppen, Ymere
- Redouan Jagho
- George Hoogervorst
- Rob Steur
- Jarno van Westrenen
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (met bericht)
- Billy-Jean van de Korput
- Roy Bezoet de Bie

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.
Vervolgens wordt de lijst met punten uit het buurtpanel onder de loep genomen.
De lijst wordt al snel onderverdeeld in een aantal ‘groepjes’ van punten.
De volgende punten van de lijst vormen één groep:
 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.
De werkgroep noemt dit een speerpunt voor de komende periode.
In overleg met Ymere zal in de komende weken worden uitgezocht of het mogelijk is de
‘oude’ Roskam in de Julianastraat weer voor sociale activiteiten te gaan gebruiken.
Veel gebruikers zijn uitgeweken naar andere locaties, waaronder de ‘nieuwe’ Roskam, naast
gebouw Papelaan 99.
Wellicht kan er met dagdelen en gebruikers geschoven worden om ook in de ‘nieuwe’
Roskam plaats te maken voor oudere bewoners uit de wijk Hogeweij voor wie de ‘oude’
Roskam te ver is.
Actiepunten komende vier weken:
- Bij Ymere kijken naar de mogelijkheden voor sociale activiteiten in de ‘oude’ Roskam
aan de Julianastraat en de eventuele randvoorwaarden daaromtrent (actie: Marielle)
- Een inventarislijst maken met welke dagdelen er bezet zijn en zouden kunnen worden
in zowel de oude als de nieuwe Roskam (actie: Elles, Nel en Marianne)
Rob merkt op dat er overigens in de buurt weinig bekend is over de activiteiten van Versa in
gebouw Papelaan 99. Zelfs op de site is dit niet duidelijk te vinden.

Mocht één en ander mogelijk zijn, dan zijn er vele mogelijkheden. De onderstaande punten
van de lijst kunnen dan ook bij het plan worden betrokken:
 In overleg met de moskee Marokkaanse jongeren betrekken bij alle buurtplannen.
 Scholen betrekken bij plannen in de wijk. Maatschappelijke stages, etc.
Scholen kunnen worden betrokken bij het inrichten van de buurthuizen, bv kasten en
tafels maken.
Verder gaat de werkgroep op zoek naar een ruimte waar jongeren kunnen samenkomen,
niet als disco of uitgaansgelegenheid, maar gewoon als plek om s’avonds in de vooravond
door de week even koffie te drinken of een spelletje te spelen.
Voorkeur gaat uit naar een plek net buiten bebouwde wijk, bv aan het begin van het
industrieterrein. Het lijkt niet verstandig deze plek te integreren in het buurthuis aan de
Papelaan. Dit betreft een plek voor de oudere jongeren, tussen 18 en 25 jaar.
Hier is veel behoefte aan in de wijk. Eventueel zowel de moskee als Trainspotting hierbij
betrekken. Eventuele mogelijkheden zal Elles informeren bij de gemeente (actie: Elles)
Redouan zal bij het volgende overleg drie tot vier jongeren uit deze doelgroep meenemen
naar het overleg van de werkgroep, om met hen in gesprek te gaan over de wensen en
mogelijkheden (actie: Redouan).
Rob stelt voor om bij toekomstige voorstellen, waarvoor een budget benodigd is, eens te
kijken naar het principe ‘crowdfunding’. Dit hoeft niet altijd om een inleg met winst te gaan,
zoals bij bedrijven. Een klein bedrag inleggen om iets in de wijk te bewerkstelligen en
uiteindelijk de verbetering en bv een leuke buurt-BBQ als opbrengst te geven is een
innemend idee.
Twee andere punten op de lijst worden ook samengevoegd:
 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.
 Netwerk voor alleenstaanden en ouderen opzetten. Elkaar helpen in nood en bij
ziekte, bv. boodschappen, etc.
In Aetsveld is in een aantal straten een initiatief, waarbij elke bewoner op een lijst komt, met
een aantal gegevens. Uiteraard vrijwillig. Voorstel is om via de bewonerscommissies van de
flats en woningen de initiatiefnemer uit Aetsveld een presentatie hierover te laten geven. Zij
kunnen het initiatief dan overnemen. Verder kan hierover een artikel worden geschreven in
het WeesperNieuws en op de gemeentelijke pagina van het Buurtpanel.
Overige punten van de lijst:
 Meer centraal punt om informatie te krijgen over alle instanties.
Dit zal zeker vorm krijgen op de nieuwe website van de gemeente. Deze gaat naar
verwachting eind mei online.


Kan er weer een budget komen voor sociale activiteiten, zoals de wijkoverleggen
vroeger organiseerden? Bv. bloemenstad wedstrijd, busreisjes ouderen, etc.
Punt blijft even staan tot een volgend overleg als er meer duidelijk is over budgetten
(na stuurgroepvergadering van mei a.s.).



Een voetbalveldje voor de kinderrijke wijk Leeuwenveld II met doeltjes
Onderwerp wordt meegenomen bij het overleg van de werkgroep Verfraaiing
Openbaar Groen en Openbare Ruimte.

Rondvraag:
-

Nel zou graag zien dat gaandeweg alle culturele achtergronden in de wijken NoordWest en Hogeweij worden betrokken bij sociale activiteiten.

-

Elles zal desgevraagd de werkgroep de verslagen van de stuurgroep toezenden.

-

George informeert naar de status van het oude wijkoverleg Noord-West. Elles meldt
dat dit wijkoverleg “in ruste” is.

Bij dit verslag zal een lijst worden gevoegd met (email)adressen van de deelnemers.
Volgend overleg: dinsdag 14 april 2015 om 19.30 uur in de commissiekamer van het
stadhuis.

Lijst met deelnemers
‘werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd Hogeweij en Noord-West’

-

Nel Mateman

nel.mateman@upcmail.nl

-

Mariëlle Foppen

m.foppen@ymere.nl

-

Marianne Verstijnen

mverstijnen@versawelzijn.nl

-

Billy Jean van de Korput

bkorput@versawelzijn.nl

-

Redouan Jagho

redouanjagho@gmail.com

-

George Hoogervorst

post@gfh1.nl

-

Rob Steur

steurrob@hotmail.com

-

Jarno van Westrenen

jarno106@gmail.com

-

Elles le Maitre-de Clerk

edeclerk@weesp.nl

-

Roy Bezoet de Bie

H. Roland Holsthof 49, 1382 SJ

