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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.
Vanuit de gemeente is de verwachting uitgesproken dat we niet alleen naar de gemeente toe
de verbeterpunten gaan benoemen. Het gaat in dit geval uitdrukkelijk om burgerparticipatie
waarbij we zoeken naar gezamenlijke oplossingen en waar de burger ook een rol speelt.
Alleen benoemen waar knelpunten zijn is hierin niet voldoende. Ook in de uitvoering kunnen
bewoners en/of instellingen en organisaties een rol spelen.
Voor, tijdens en na de voorstelronde wordt er al druk gediscussieerd en worden er al vele
voorbeelden genoemd van plaatsen waar het allemaal wat beter en fraaier kan.
Daarom wordt besloten een schouw te gaan fietsen.
De lijst met punten uit het buurtpanel en de overige punten worden vervolgens
doorgenomen:
 Voetbalveld op het Speeleiland s.v.p. vervangen asfalt door (kunst)gras. Evt. in
overleg met de Cruijff Foundation.
Momenteel financieel niet haalbaar, gezien het feit dat de Foundation altijd een zeer
grote financiele bijdrage van de gemeente vraagt.


Kan het paaltje op het pad naar het speeleiland teruggeplaatst worden?
Cindy zal dit oppakken.



Kunnen de hekken om het voetbalveld op het speeleiland gerepareerd worden?
De hekken worden wekelijks gecontroleerd op gevaarlijke situaties, maar worden niet
gerepareerd. Heeft geen prioritiet bij Stadsbeheer.



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.
Punt wordt meegenomen in de schouw. Cobi zal de bewoners van dit deel die zij kent
polsen over hun mening over het opknappen en onderhouden van dit perkje. Bij de
schouw polsen wat de gedachten zijn, de bewoners hebben hier wat struiken
neergezet, vraag is nu wat zij er mee willen.



De speelplaats in Zuid bij de Provinciale weg wordt zeer slecht onderhouden
evenals het groen er omheen.

De houtsnippers worden de komende tijd aangevuld. Ondergrond en speeltoestellen
worden streng gecontroleerd en vervangen als ze niet meer veilig zijn. In de winter
2015/2016 komt er een nieuw Speelplaatsen plan. Nel zegt dat rubber tegels beter is
dan houtsnippers. Hygiënischer (katten) en duurzamer.


Het groen langs de Wiefferingdreef staat te hoog en zorgt voor
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Er is ook gras ingezaaid op vreemde
plekken.
Wordt meegenomen in de fietsschouw.



Hoe staat het met het opknappen van de tunnel door Nuon? Kan de
bezemwagen niet wat vaker door de tunnel rijden? Eventueel na weekenden en
kermissen?
Er ligt momenteel een plan dat zowel voor Nuon als de gemeente acceptabel is en
ook nog betaalbaar. Cindy zal uitzoeken of de veegwagen na het weekend extra kan
vegen.



Op Bolwerk is de natuurlijke scheiding tussen speelplek en de weg helemaal
weggesnoeid. Gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Kan hier iets aan
gedaan worden?
Cindy zal uitzoeken wat Tomin daar voor werkzaamheden verricht. Eventueel kan
worden afgesproken dat de bewoners dit stuk zelf onderhouden. Wordt meegenomen
in de schouw.



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?
Over het algemeen wordt er voor een paar uur schaduw per dag niet gesnoeid. Cindy
zal dit intern bespreken en punt wordt meegenomen in de schouw.



Er is zeer veel overhangend groen in Zuid. Samen met de smalle stoepen geeft
dit omgemakkelijke en gevaarlijke situaties.
Buren kunnen elkaar hier ook op aanspreken. Bij huurwoningen kan dit gemeld
worden bij Ymere. In ernstige, gevaarlijke gevallen kan de gemeente een keer
aanschrijven, maar dit is geen beleid. Wordt meegenomen in de schouw.



Kunnen de bankjes in beide wijken worden opgeknapt? Velen zien er niet uit.
De werkgroep gaat de bankjes in de wijk inventariseren. Chris Bakker van de
werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte van het buurtpanel
Hogeweij en Noord-West wordt uitgenodigd voor het volgende overleg. In Hogeweij
Noord-West worden de bankjes inmiddels opgeknapt in het kader van een project
met maatschappelijke stages van het Casparus College. Scholieren knappen op,
gemeente verschaft materiaal.



Bij de Blauwschildershof zit een grote kuil in de grond vlak voor het bruggetje
naar het weiland.
Elles zal dit melden in het systeem van de gemeente.

Volgend overleg:
 Schouw (fietsen) 23 juni a.s. om 15.15. Verzamelen bij de snackbar Aetsveld
 Dinsdag 18 augustus a.s. om 19 30 in de Commissiekamer van het Stadhuis.

