Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd op 1 juli 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- George Hoogervorst
- Jarno van Westrenen
- Rob Steur
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- Redouan Jagho
- Roy Bezoet de Bie

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Verslag vorig overleg
Nel had een overleg gepland met de ‘denktank’. Velen hebben afgezegd en er is niet
veel uit het overleg gekomen. Daarom de boel maar even afgeblazen. Er is dus nog
niets concreets.
Marianne stelt voor te kijken of er eventueel een vrijwilliger van Versa op de
coördinatie van dit project gezet kan worden. Nel vindt dat een goed idee. Zij kan niet
zelf alleen de plannen initiëren en ook uitvoeren. Er zijn al veel ideeën op papier
gezet. Deze moeten worden uitgewerkt en worden opgezet. Marianne en Nel
besluiten samen een afspraak te maken volgende week met Pietje Vlot.
Er zijn een paar tekstuele aanpassingen in het verslag van de vorige keer. Elles zal
dit aanpassen.
Verslag wordt vastgesteld.
3. Vervolg acties
Marianne is in gesprek met het Casparus College. Ook zij zoeken verbindingen met
andere partijen. Haar contactpersoon zal in een later stadium een keer een overleg
van de werkgroep bijwonen. Er zijn wel inmiddels concrete afspraken gemaakt over
de Mantelzorgdag. Het Casparus College zal die dag de high tea verzorgen.
Elles leest een mail voor van Marielle Foppen over de criteria voor het verkrijgen van
de ‘potjes’ van Ymere. Elles zal deze mail doorsturen aan de werkgroep leden.
Redouan is weer niet aanwezig. Deze vergadering is op zijn verzoek op deze datum
en dit tijdstip gepland. Hij zou komen met één van de jongeren, die de ‘soos’ voor
Marokkaanse jongeren exploiteert op het industrieterrein. De faciliteit aan de
Zuiderzeelaan is inmiddels weer gesloten. Elles zal proberen contact te leggen met
Redouan.
George zou graag een Cruijff Court zien op de plaats van speeltuin de Meidoorn aan
de sportparklaan. Elles zegt dat de gemeente daar ongeveer een ton eigen geld bij
zou moeten leggen en dat geld is er niet. George betwijfelt dit. Elles zal de criteria

voor een Cruijff Court opvragen bij Stadsbeheer en dit aan George doen toekomen.
George zal zich er verder in verdiepen.
De mogelijkheden van de ‘oude’ Roskam schuiven door naar het volgende overleg,
als er meer bekend is vanuit Ymere. George vraagt zich af waarom het pand te huur
staat als bedrijfsruimte. Wordt het gebouw gesplitst?
4. Volgend overleg
Het volgende overleg wordt gepland op dinsdag 8 september a.s. om 19.30 uur in
de commissiekamer van het Stadhuis.
5. Rondvraag
 Jarno wil graag betrokken worden bij de gesprekken die worden aangegaan
met de jongeren uit Hogeweij in samenwerking met Redouan.


Nel heeft in het WeesperNieuws gezien dat het op 28 september weer
Burendag is. Zou een goede dag zijn voor de open dag waar eerder over
gesproken is. De wensboom kan dan worden neergezet en het kan een soort
Marktplaats worden. Kijken waar behoefte aan is.
Marianne zegt dat Versa ook op de verenigingenmarkt van het Sluis- en
Bruggenfeest staat met een kraam. De Burendag wordt daar ook
aangekondigd.
Marianne, Jarno, Rob en Nel besluiten samen in petit comité hierover nog
eens te brainstormen. Deze afspraak zal zijn op 14 juli a.s. om 19.30 uur in
gebouw Papelaan 99.



Marianne toont een kaart, die verstuurd kan worden aan iemand waarvan men
vermoed dat die persoon eenzaam is. De kaart behelst een uitnodiging voor
een activiteit naar keuze. Een goed initiatief.

6. Sluiting
De vergadering is, gezien de hitte in de commissiekamer, wat kort gehouden.
Marianne dankt allen voor hun komst en sluit de vergadering.

