Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd
op 15 september 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Marielle Foppen
- George Hoogervorst
- Jarno van Westrenen
- Rob Steur
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- Redouan Jagho
- Roy Bezoet de Bie

Afsprakenlijst uit dit overleg:

Ymere:
Mariëlle geeft aan dat Ymere zich vooral richt op wijken waar aandachtspunten
liggen.
Sommige wijken vragen extra aandacht op sociaal vlak. Daar zet Ymere zich, dmv
van een leefbaarheidspotje voor in. Het motto is 'schoon, heel en veilig'. Samen met
overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners proberen ze
dat te bereiken. Cohesie is een belangrijk item voor Ymere. Initiatieven zoals buurt
bbq, speeltuin, moestuin komen daarvoor in aanmerking. Belangrijk hierbij is dat de
wijkbewoners er profijt van hebben en zelf aangeven waaraan ze behoefte hebben
Ymere start binnenkort met de sloop van de Kastanjelaan over de Kostverlorenstraat
zijn ze nog in gesprek met de gemeente.
Dhr. Janmaat van de Maatschap Hogeweij zal het winkelcentrum renoveren.
Naar aanleiding hiervan wordt er gemeld dat er initiatieven van buitenaf zijn voor het
Sinnigvelderplantsoen.
Roskam:
Mariëlle wil het graag vrijhouden voor een buurtkamer. Dat zou dan in coöperatie met
de gemeente, buurtbewoners en /of andere partners tot stand moeten komen.
Uitgangspunt is dat het breed gedragen moet worden.
De buurtkamer zou dan ook voor de bewoners uit het centrumgebied zijn.
Voorstel is om tijdens de Burendag mensen te vragen naar suggesties en hoe ze er
tegenover staan als de Roskam een buurtkamer wordt.
George wil uitzoeken of hij een online vragenlijst kan maken. Hij zou het heel prettig
vinden als er ook een keuken in komt zodat er ook een buurtrestaurant van gemaakt
kan worden.
Burendag:
Marielle wil een potje bij Ymere regelen, maximaal €250,- . Via declaraties zal het
geld teruggevraagd worden. Graag bonnen bewaren.

Mariëlle vraagt haar dochter Noa om de dag muzikaal op te vrolijken. Zij heeft
gewonnen met Got Talent in ’t Gooi. Ze gaat er vanuit dat het gaat lukken.
Verdere besluiten:
Jarno zal de flyer aanpassen en duidelijk vermelden dat het op zondag is.
Rob willen ze verspreiden
Marianne vraagt aan de gemeente of ze ze willen afdrukken op A5 formaat.
George heeft contact gehad met Roy Bezoet, hij wil graag telefonisch geïnformeerd
worden. George zal dat dit keer doen.
Marianne informeert bij Adri of we de gymzaal mogen gebruiken bij slecht weer.
Inkopen: siroop, bekers, servetten, prikkers, memoblaadjes, koffie, thee, gezonde
hapjes, bonnen voor de vrijwillige hulp, pennen. Aanvullingen bij Marianne melden.
De wensboom wordt op 25 september in de ochtend afgeleverd, Marianne is dan
aanwezig.
Op 23 september is de flower-power radiouitzending. Nel heeft ons daarvoor
uitgenodigd. Jarno, Rob en Marianne zullen daar een bijdrage aan leveren.
Nel en Jarno lopen de laatste dingen na.
Marianne: in orde maken: batches/ duidelijke aankondiging op de ramen van de
Papelaan.
Willen jullie aan mij de namen doorgeven van alle vrijwilligers ?
27 September beginnen we om half twaalf met optuigen, koffie en thee zetten etc.

