Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd op 21 mei 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- George Hoogervorst
- Roy Bezoet de Bie
- Jarno van Westrenen
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- Redouan Jagho
- Rob Steur

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
George zegt dat er activiteiten zijn in de oude Roskam aan de Julianastraat. De radiatoren
zijn vervangen en er staat bedrijfsruimte te huur.
De werkgroep wil toch wel heel graag Redouan uitnodigen voor het volgend overleg met de
twee jongeren.
Marianne heeft overleg gehad met de coördinator van het Vechtstede College en zal haar
uitnodigen voor het volgende overleg.
Er zal ook aandacht worden besteed aan het vraag- en aanbod prikbord.
Er is een tip van de Hogeweijk: de duo-fiets is vaak beschikbaar.
Elles zal navragen wanneer het gymlokaal aan de Papelaan structureel vrij is.
(RED: dit zal worden beantwoord als het rooster in augustus klaar is voor het nieuwe
seizoen).
Redouan zal wederom voor het volgende overleg worden uitgenodigd met de initiatiefnemers
van de jongeren soos op het industrieterrein.
Nel gaat aanvangen met het implementeren van groepjes activiteiten, te beginnen in de
Bonte Hof. In het nieuwe radioseizoen in augustus zal zij ook in haar radioprogramma
aandacht besteden aan de plannen.
Net stelt voor dat de werkgroepleden voor een volgende vergadering vast brainstormen over
een activiteit of idee waarbij zowel jongeren als ouderen betrokken kunnen zijn.
De werkgroep wil goed in de gaten houden wat er met het voetbalveldje achter de
Kostverlorenflat gebeuren gaat en het veld bij de Meidoorn aan de Sportparklaan. Komt dit
terug? Kan dit een Cruijff court worden?
(RED: bij navraag is nog niet bekend hoe het terrein zal worden opgeleverd bij de
Kostverlorenflat. Voor het veld bij de Meidoorn is de werkgroep Groen met een plan komen.
Een Cruijff court is waarschijnlijk niet haalbaar, omdat bij een dergelijke subsidie een
aanzienlijke bijdrage van de gemeente zal worden geëist en dat geld is er gewoon niet.)

Rondvraag:








Nel zou graag de criteria voor de potjes van Ymere weten en van het Oranjefonds.
Elles zal dat voor een volgend overleg uitzoeken.
George vindt de aanwezigheid van Marielle in een volgend overleg zeer gewenst.
Graag uitsluitsel over de Roskam.
Roy vindt het belangrijk dat jongeren uit de wijk worden betrokken bij de plannen.
Jarno informeert naar ruimtes voor eenmalige workshops. Er zou een algemene plek
moeten zijn om dit te coordineren, bv. een loket op het stadhuis of open dagen op
een locatie.
Jarno en Nel brainstormen over mogelijkheden om tijdens een open dag een keer de
mogelijkheden op een rij te laten zien. Bv een expositie route voor hobby’s van
ouderen. Hierbij zouden jongeren betrokken kunnen worden als maatschappelijke
stage in de inventarisatie en organisatie. Ook de wensboom wordt weer genoemd.
De wensboom is een positieve manier om wensen en verbeterpunten te kunnen
uiten.
Wellicht kan de werkgroep eens een integraal overleg hebben in de toekomst met de
werkgroep Ouderen Zuid en Aetsveld om zodoende de krachten te bundelen en de
activiteiten breder op te zetten dan de eigen wijk.

Volgend overleg: dinsdag 23 juni a.s. om 19.30 uur in de Kantine van het Stadskantoor.
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