Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Verslag werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 18 augustus 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Mariella Stoffelen
- Cobi Bouman
- Elly van Dam
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Hr. Klerk
- Nel Janssen

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
Dit is de laatste bijeenkomst van deze werkgroep vóór het volgende buurtpanel in oktober.
Zowel het verslag van het vorige overleg als het verslag van de fietsschouw worden
uitgebreid doorgenomen en indien nodig besproken.
Uit de beide verslagen blijven de volgende punten over:
Verslag overleg:
 Het paaltje op het pad bij het speeleiland is bij navraag al diverse malen
teruggeplaatst, maar verdwijnt steeds. Daarom is men uiteindelijk gestopt het terug te
plaatsen. Het houdt ergens op…
 De veegwagen veegt de tunnel nu vaker. Zeker twee keer per week. Er is een
duidelijke verbetering.
 De opknapbeurt van de tunnel. Hoe is de stand van zaken? Red: de opknapbeurt van
Nuon loopt nog steeds. Huidige stand van zaken is er een plan ligt dat betaalbaar is
en dat door Nuon en gemeente gedragen wordt. De speciale keramische graffiti-proof
tegels zijn inmiddels besteld.
 Bankjes in Aetsveld. Mariëlla heeft een mooie inventarisatie gemaakt alle bankjes in
Aetsveld en aangegeven welke geschilderd moeten worden en welke geschilderd en
gerepareerd. Deze kaart zal worden geïntegreerd in het totale overzicht met bankjes
van Weesp.
Verslag schouw:
 Perkje Bolwerk. De Robinia’s zijn tijdens de laatste storm in juli omgewaaid. Voorstel
is dat de buurt zelf inventariseert en een eerste voorstel maakt voor het groen.
Mariëlla neemt vervolgens contact op met Cindy om te kijken wat mogelijk is. De
gemeente kan de beplanting leveren, de buurt zal dit in overleg zelf onderhouden.
Mariëlla zal een briefje rondsturen en contact houden met Cindy hierover.
 Elles zal de twee slecht onderhouden tuinen van huurwoningen nogmaals doorgeven
aan Ymere. De Bastionweg 10 en Brouwershof 129. De eerste geeft een gevaarlijke
situatie bij de doorgangspoort naar de Schans.
 De zeecontainer op het Speeleiland geeft momenteel weinig overlast. Elles zal na
haar vakantie contact opnemen met Billy Jean, de jongeren werker van Versa om te
kijken hoe het schilderen van de container kan worden opgepakt.




De rommel aan de achterzijde van de schuur bij de speeltuin in wijk Zuid aan de
Provinciale Weg. Cindy zal dit nogmaals doorgeven aan team Toezicht.
Plantsoentje de Schans. Cobi heeft de wensen van de omwonenden
geïnventariseerd. Er is een grote diversiteit in de wensen. Mensen vinden het
vervelend dat er geen sociaal toezicht op het plantsoentje is. Dit komt vooral door de
hoge schuttingen. Bewoners ergeren zich aan hondenpoep en slecht onderhouden
gras. Men mist bloesembomen.
Cobi zal met een aantal omwonenden een aantal concrete plannen voor het
plantsoentje ontwikkelen en daarmee in overleg gaan met Cindy.

De lopende zaken uit deze bijeenkomst (perkje Bolwerk: actie Mariëlla en plantsoentje de
Schans: actie Cobi) zullen de komende tijd worden afgehandeld.
Aansluitend zal tijdens het eerstvolgende buurtpanel Zuid en Aetsveld worden besloten of de
werkgroep doorgaat en in welke bezetting.
Het volgende buurtpanel Zuid en Aetsveld zal worden gehouden op 3 november a.s. om
19.30 uur in het OAZ-gebouw

