Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd op 09 april 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- Redouan Jagho
- Rob Steur
- Roy Bezoet de Bie
- Jarno van Westrenen
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- George Hoogervorst

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
Er volgt nogmaals een voorstelronde, omdat Marianne en Roy vorige keer niet aanwezig
waren.
De Marokkaanse jongeren, die met Redouan zouden meekomen, hebben op het laatste
moment daar toch vanaf gezien.
Twee oudere jongeren hebben inmiddels op eigen initiatief een pand op de Pampuslaan
gehuurd. Daarin staat inmiddels een bar en tafeltjes en stoeltjes. Deze plek dient als
‘hangplek’ voor oudere (Marokkaanse) jongeren uit de wijk Hogeweij. De twee
initiatiefnemers proberen de huur op te brengen uit de verkoop van blikjes fris. Een en ander
is (nog) niet geformaliseerd.
Redouan gaat na het overleg naar deze locatie toe en Nel gaat met hem mee.
Redouan zal de twee initiatiefnemers uitnodigen voor een volgend overleg (actie Redouan)
Er is nog geen uitsluitsel van Ymere of er mogelijkheden zijn om de ‘oude’ Roskam weer in
gebruik te nemen voor sociale activiteiten. Graag uitsluitsel van Marielle (actie Marielle)
Een jeugdplek zou ook eventueel een antikraak locatie via een makelaar kunnen zijn.
Inventarisatie:
De nieuwe Roskam is beschikbaar op de maandagmiddag van 2 tot 5 en op dinsdagmiddag.
Verder op vrijdag de gehele dag. Er moet bij activiteiten wel een vrijwilliger aanwezig zijn.
De aula van gebouw Papelaan 99 is ook twee ochtend vrij.
Verder is er ook ruimte in het gymlokaal.
Er moet ook een ruimte gezocht worden om muziek te kunnen maken. Dit zou een (deels)
geïsoleerde ruimte moeten zijn.
Nel heeft geïnformeerd bij de Hogeweijk. De directeur heeft toegezegd dat de Bonte Hof elke
dag vanaf 3 uur beschikbaar is voor activiteiten. Er is ook een volledig uitgeruste keuken.
Deze ruimte zou gebruikt kunnen worden voor bv.
- Tekenen
- Creatieve activiteiten
- Marokkaanse maaltijden bereiden
- Leesclub
- Breiclub

Ook Trainspotting is op de maandagmiddag vrij en op de woensdagavond. Ook daar wordt al
vier keer per jaar samen eten bereid.
Nel zou graag een keer de zendtijd van haar radioprogramma op Radio Weesp aan dit
onderwerp wijden.
Verder ontstaat er een plan om de Nationale Straatspeeldag voortaan te organiseren in
samenwerking met maatschappelijke stages van het Vechtstede College. Nelis IJssalon en
AH willen altijd graag wat sponsoren, het ontbreekt alleen aan vrijwilligers om dit goed uit te
rollen.
Rob is van mening dat veel mensen vrijwilligerswerk willen doen, maar laagdrempeliger dan
zich echt aanmelden bij een vrijwilligerscentrale. Hij pleit voor een centrale plaats om dit te
inventariseren. Een soort prikbord waarop vraag en aanbod elkaar vinden voor kortere en
kleine klussen en activiteiten.
Volgend overleg: donderdag 21 mei om 19.30 uur in de Kantine van het Stadskantoor.
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