Verslag buurtpanel Zuid en Aetsveld op 22 april 2015
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Herman Tuning (wijkwethouder gemeente Weesp)
o Ton Nieuwpoort (wijkagent Zuid)
o Jan Schouten (wijkagent Aetsveld)
o Mikel Nees (wijkagent Aetsveld)
o Marcel Mahn (afdelingshoofd Stadsbeheer, gemeente Weesp)
o Mariëlle Foppen (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Mieke Robben (teamleider Samenleving, gemeente Weesp)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Stef Braamhaar (Versa Welzijn Weesp)
o Bram van Eindhoven (sociaal wijkteam gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp, verslag)
Aanwezig uit de wijken Zuid en Aetsveld: ca. 35 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Aansluitend geeft Elles le Maitre een korte uitleg over de aanleiding en de opzet van de
buurtpanels. Buurtpanels vervangen het wijkoverleg-model, waarbij deelnemende burgers
keer op keer teleurgesteld werden door gebrek aan communicatie vanuit de professionele
organisaties en uitblijvende resultaten. In dit nieuwe model wordt sneller en directer met de
burger gecommuniceerd en worden voorstellen direct aangepakt, in plaats van mee terug
genomen voor overleg in de professionele organisaties.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de aanwezigen van de professionele
organisaties om zichzelf voor te stellen en uit te leggen wat er van hen verwacht mag worden
en wat niet. Achtereenvolgens stellen zich voor:
 Wethouder Herman Tuning
 Marianne Verstijnen, Versa Welzijn, Weesp
 Marcel Mahn, afdelingshoofd Beheer en Onderhoud gemeente Weesp
 Mieke Robben, teamleider Samenleving, gemeente Weesp
 Ton Nieuwpoort, wijkagent Zuid
 Marielle Foppen, gebiedsregisseur Ymere
 Bram van Eindhoven, sociaal wijkteam gemeente Weesp
Omdat de pilot buurtpanel in Aetsveld al een tijd loopt, vindt er eerst een terugkoppeling
plaats van de werkgroepen, die de afgelopen periode hebben gefunctioneerd.
- Marianne Verstijnen, namens de werkgroep Jeugd.
Deze werkgroep is in gesprek met de jeugd in Aetsveld en heeft in overleg met de
gemeente en de jeugd de realisatie van de zeecontainer op het speeleiland
bewerkstelligd. Deze is inmiddels geplaatst. Evaluatie zal eind juni/begin juli
plaatsvinden
- Wilfred Meun, namens de werkgroep Groen
Deze werkgroep heeft in het afgelopen jaar de omgeving van het Mr.
Kooimancentrum aangepakt. De heer Meun vertelt wat er allemaal is verbeterd en
veranderd.
Vervolgens wordt het woord aan de bewoners van de wijken Zuid en Centrum gegeven.
Met behulp van een flip-over wordt er een groslist samengesteld van punten, waarvan men
vindt dat het beter, fraaier, veiliger kan of waar in de toekomst iets mee moet gebeuren.

Deze lijst is bijgesloten als bijlage 1.
Vervolgens wordt er een korte pauze gehouden.
Aansluitend wordt, samen met de professionals, gekeken naar de speerpunten die uit deze
groslist naar voren komen, dat zijn er drie:
 Verkeer en veiligheid
 Verfraaiing van de wijk / openbaar groen
 Jeugd
In gezamenlijk overleg wordt besloten voor deze drie speerpunten een werkgroepje op te
zetten, waarbij in elke werkgroep deelnemers van de professionele organisaties zitting
nemen en waarbij bewoners wordt opgeroepen om ook daarin zitting te nemen.
Diverse aanwezige buurtbewoners geven zich op voor de werkgroepjes.
Op voorstel van bewoners wordt er nog een vierde werkgroep ingesteld:
 Activiteiten voor Ouderen
De deelnemers aan de werkgroepjes en de onderwerpen die zij gaan aanpakken van de
groslist zijn bijgesloten als bijlage 2, 3, 4 en 5
De punten op de lijst, die niet onder één van de werkgroep te vatten zijn worden door de
gemeente uiteraard wel doorgegeven aan de betreffende afdelingen en deze punten worden
teruggekoppeld in het volgend buurtpanel in het najaar.
Ook de werkgroepjes zullen hun bevindingen terugkoppelen in het volgend buurtpanel in het
najaar van 2015.
Alle aanwezigen hebben hun (email)adresgegevens achtergelaten op de presentielijst.
Zij zullen het verslag ontvangen en medio september weer persoonlijk worden uitgenodigd
voor het volgende buurtpanel Zuid en Aetsveld.
De aanwezigen die zich hebben opgegeven voor de werkgroepen zullen in de eerste
week van mei worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomsten van de
desbetreffende werkgroepen.
BIJLAGE 1: AANDACHTSPUNTEN UIT HET BUURTPANEL ZUID EN AETSVELD
 Voetbalveld op het Speeleiland s.v.p. vervangen asfalt door (kunst)gras. Evt. in
overleg met de Cruijff Foundation
 Zeecontainer speeleiland: deze zou half worden ingegraven? Waar blijft het bord met
de regels? Kan er een prullenbak komen?
 Kan het paaltje op het pad naar het speeleiland teruggeplaatst worden?
 Kunnen de hekken om het voetbalveld op het speeleiland gerepareerd worden?
 Achter de Schans t.o. nr. 19 is een perkje wat er heel rommelig uitziet. Bankjes
moeten worden opgeknapt en groen is lelijk. Er zit veel jeugd. Ziet er niet uit.
 Kan Aetsveld verder bebouwd worden richting het zwembad?
 Er wordt zeer veel fout geparkeerd in de wijken: graag handhaven of meer
parkeervakken maken. Verkeersveiligheid is in het geding.
 Het alcoholverbod in Park Zeerust wordt niet nageleefd. Kan dit beter worden
gehandhaafd?
 Er wordt veel te snel gereden op de Aetsveldselaan: graag handhaven.
 Het fietspad bij de scholen in Aetsveld, ter hoogte van de nieuwe dokterspraktijk, is
heel onduidelijk. Kinderen zien vaak de scheiding van fietspad en stoep niet en er
gebeuren veel bijna-ongelukken. Kan daar iets aan gebeuren om het fietspad
duidelijker aan te geven?
 Zuid: de nieuwe éénrichting-inrichting is geen succes en gevaarlijk voor fietsers. Ook
rijden de auto’s veel harder nu. Kan hier nog eens naar gekeken worden?

















De speelplaats in Zuid bij de Provinciale weg wordt zeer slecht onderhouden evenals
het groen er omheen.
Hugo de Grootlaan: is na de renovatie eenrichtingsverkeer, maar niet voor fietsers.
Onduidelijke situatie met de fiets-verkeersborden.
Er wordt veel geparkeerd op de stoep voor de vuilcontainers bij de Ravelijn. De
containers kunnen soms amper geleegd worden. Graag handhaven of oplossing.
Het groen langs de Wiefferingdreef staat te hoog en zorgt voor onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties.
Er wordt te hard gereden in de wijken, maar vooral ook door wijkbewoners zelf.
Bewustwording?
Hoe staat het met het opknappen van de tunnel door Nuon? Kan de bezemwagen
niet wat vaker door de tunnel rijden?
Op Bolwerk is de natuurlijke scheiding tussen speelplek en de weg helemaal
weggesnoeid. Gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Kan hier iets aan gedaan
worden?
Er staan inmiddels in de 30 jaar dat Aetsveld bestaat veel hoge bomen op openbare
plaatsen in de wijk, die het licht in de tuinen wegnemen. Kunnen deze teruggesnoeid
worden?
Gevaarlijke situatie bij de versmalling in de Fijnvandraatlaan.
Er is zeer veel overhangend groen in Zuid. Samen met de smalle stoepen geeft dit
ongemakkelijke en gevaarlijke situaties.
Kunnen de bankjes in beide wijken worden opgeknapt? Velen zien er niet uit.
De politie en de wijkagenten zijn in het algemeen weinig zichtbaar. De focus ligt in het
weekend vooral op het centrum. Toch trekken de jongeren ook door de wijken, bv. na
een feestavond in Nigtevecht en vernielen dan daar veel. Hoe kan de burger de
politie helpen?
Graag aandacht voor de werkgroep Dementie (via Vivium, Oversingel).
Het schrikhek bij het zwembad is weer weg. Ligt waarschijnlijk in de sloot. Geeft een
gevaarlijke situatie.

BIJLAGE 2: WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID
Deelnemende wijkbewoners:
- Mw. Grijpink
- Hr. R. de Graaf
- Hr. Van de Brink
Deelnemers vanuit de organisaties:
- Hr. Stanley Dekker (gemeente Weesp)
- Hr. Ricci Moadinne (gemeente Weesp
- Hr. J. Schouten (Politie)
Punten van de groslist voor deze werkgroep:
 Er wordt zeer veel fout geparkeerd in de wijken: graag handhaven of meer
parkeervakken maken. Verkeersveiligheid is in het geding.
 Er wordt veel te snel gereden op de Aetsveldselaan: graag handhaven.
 Het fietspad bij de scholen in Aetsveld, ter hoogte van de nieuwe dokterspraktijk, is
heel onduidelijk. Kinderen zien vaak de scheiding van fietspad en stoep niet en er
gebeuren veel bijna-ongelukken. Kan daar iets aan gebeuren om het fietspad
duidelijker aan te geven?
 Zuid: de nieuwe éénrichting-inrichting is geen succes en gevaarlijk voor fietsers. Ook
rijden de auto’s veel harder nu. Kan hier nog eens naar gekeken worden?
 Hugo de Grootlaan: is na de renovatie eenrichtingsverkeer, maar niet voor fietsers.
Onduidelijke situatie met de fiets-verkeersborden.





Er wordt veel geparkeerd op de stoep voor de vuilcontainers bij de Ravelijn. De
containers kunnen soms amper geleegd worden. Graag handhaven of oplossing.
Er wordt te hard gereden in de wijken, maar vooral ook door wijkbewoners zelf.
Bewustwording?
Gevaarlijke situatie bij de versmalling in de Fijnvandraatlaan.

BIJLAGE 3: WERKGROEP GROEN / VERFRAAIING
Deelnemende wijkbewoners:
- Mw. N. Janssen
- Hr. Klerk
- Elly van Dam
- Mariella Stoffelen
- Mw. C. Bouman
Deelnemers vanuit de organisaties:
- Mw. C. Kruidenberg (gemeente Weesp)
- Mw. E. le Maitre (gemeente Weesp)
Punten van de groslist voor deze werkgroep:
 Voetbalveld op het Speeleiland s.v.p. vervangen asfalt door (kunst)gras. Evt. in
overleg met de Cruijff Foundation
 Kan het paaltje op het pad naar het speeleiland teruggeplaatst worden?
 Kunnen de hekken om het voetbalveld op het speeleiland gerepareerd worden?
 Achter de Schans t.o. nr. 19 is een perkje wat er heel rommelig uitziet. Bankjes
moeten worden opgeknapt en groen is lelijk. Er zit veel jeugd. Ziet er niet uit.
 De speelplaats in Zuid bij de Provinciale weg wordt zeer slecht onderhouden evenals
het groen er omheen.
 Het groen langs de Wiefferingdreef staat te hoog en zorgt voor onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties.
 Hoe staat het met het opknappen van de tunnel door Nuon? Kan de bezemwagen
niet wat vaker door de tunnel rijden?
 Op Bolwerk is de natuurlijke scheiding tussen speelplek en de weg helemaal
weggesnoeid. Gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Kan hier iets aan gedaan
worden?
 Er staan inmiddels in de 30 jaar dat Aetsveld bestaat veel hoge bomen op openbare
plaatsen in de wijk, die het licht in de tuinen wegnemen. Kunnen deze teruggesnoeid
worden?
 Er is zeer veel overhangend groen in Zuid. Samen met de smalle stoepen geeft dit
omgemakkelijke en gevaarlijke situaties.
 Kunnen de bankjes in beide wijken worden opgeknapt? Velen zien er niet uit.

BIJLAGE 4: WERKGROEP JEUGD
Deelnemende wijkbewoners:
- Marjos Zwartjes
- Jeffrey Veldt
- Erik Seuren
Deelnemers vanuit de organisaties:
- Marianne Verstijnen (Versa Welzijn)
- Jan Schouten (wijkagent)
- Wilma Smit (jeugdagent)
- Elles le Maitre (gemeente Weesp)
Punten van de groslist voor deze werkgroep:



Zeecontainer speeleiland: deze zou half worden ingegraven? Waar blijft het bord met
de regels? Kan er een prullenbak komen?

BIJLAGE 5: WERKGROEP OUDEREN
Deelnemende wijkbewoners:
- Mw. Paulien Knaven
- Mw. Rita Timmer
- Hr. C. Draijer
- Mw. G. Dalmulder
Deelnemers vanuit de organisaties:
- Nog in te vullen (Versa Welzijn)
- Angela van Dril (gemeente Weesp)
- Gerard Herderschee (Vivium)
Punten van de groslist voor deze werkgroep:
 Graag aandacht voor de werkgroep Dementie (via Vivium, Oversingel).
 Werkgroep samengesteld op eigen verzoek. Zullen zelf de agenda bepalen.
OVERIGE PUNTEN (gemeente Weesp zal deze punten oppakken en terugkoppelen in
het volgende buurtpanel)






Kan Aetsveld verder bebouwd worden richting het zwembad?
Het alcoholverbod in Park Zeerust wordt niet nageleefd. Kan dit beter worden
gehandhaafd?
De politie en de wijkagenten zijn in het algemeen weinig zichtbaar. De focus ligt in het
weekend vooral op het centrum. Toch trekken de jongeren ook door de wijken, bv. na
een feestavond in Nigtevecht en vernielen dan daar veel. Hoe kan de burger de
politie helpen?
Het schrikhek bij het zwembad is weer weg. Ligt waarschiijnlijk in de sloot. Geeft een
gevaarlijke situatie.

