Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Verfraaiing Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 8 september 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter) (CK)
- Marielle Foppen (Ymere) (MF)
- Marianne Kraai (MK)
- Chris Bakker (CB)
- Nelly Pastor (NP)
- Otto Ruts (OR)
- Titia Andreas (verslag)
Afwezig met bericht:
- Liesbeth Mos (vakantie)
- Mia Neijman (verhinderd)
- Elles le Maitre-de Clerk (vakantie)

1. Mededelingen en ingekomen stukken
 De punten 1 en 2 van de agenda worden omgewisseld.
 De dames Mos en Neijman hebben zich afgemeld.
 Folder/poster: ‘Heb jij een idee voor je buurt?’ wordt uitgedeeld.
 Verslag ‘Rondgang binnentuinen Schildersbuurt Weesp’ wordt uitgedeeld.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 28 mei 2015
Naar aanleiding van
 Punt 3.6: de verkeersborden tussen Aquamarin en Keulsevaartflats zijn nog niet
geplaatst.
Actie: CK zal er morgen nog eens naar vragen.
 Punt 3.8.3.: het kerkcentrum is inmiddels gesloopt.
 Punt 3.8.4: Kastanjelaan: het duurt erg lang voordat de huizen gesloopt worden. MF:
Ymere en gemeente zitten helaas nog niet op één lijn wat betreft de herinrichting.
Actie: CK vraagt het na.
 Punt 4 (bankjes) komt straks terug op de agenda. Over de bankjes zijn de ouderen
goed te spreken.
 Punt 6: Cindy heeft de demografische gegevens van speeltuin De Meidoorn inmiddels.
Dit punt komt straks terug op de agenda.
 Punt 6: speeltuin de Meidoorn: gisteren heeft een jongedame uitgebreid foto’s
genomen van de speeltuin. CK zegt dat dat niet iemand van de gemeente is geweest.
 Punt 7: CB is contactpersoon voor de ‘afschuwelijke tuintjes’. Ymere heeft normaal
gesproken geen menskracht om de tuintjes te controleren. MF heeft nu wel voor 9
maanden, 2 dagen per week, een stagiaire tot haar beschikking. Zij zal wijk voor wijk
de tuintjes controleren en vastleggen. Ze start waarschijnlijk in de wijk Hogeweij.
Ymere zal bewoners waarvan de tuintjes niet verzorgd zijn, verzoeken deze op te
knappen. Als men dat niet doet, dan knapt Ymere ze op, op kosten van de bewoners.
CB wil graag samenwerken met de stagiaire.

Verslag schouw Noord-West en Hogeweij verslag schouw Noord-West en Hogeweij
d.d. 25 juni 2015
Naar aanleiding van deel 1
 Streepje 3: de bosschages bij de jeu de boulesbaan zijn gesnoeid.
 Streepje 5: het dode boompje aan de Sinnigvelderstraat wordt in het nieuwe
plantseizoen vervangen.
 MF: de begroeiing aan de Waarschapsstraat en bij Hogeweij is niet meegenomen in de
schouw. Dat klopt, degenen die meeliepen met de schouw waren slecht ter been,
zodoende is niet de hele wijk bekeken.
 Kapotte bank bij Aquamarin: dit is doorgegeven. De kapotte bankjes worden het eerst
vervangen, delen worden hergebruikt.
Naar aanleiding van deel 2
 Frans Halsstraat: momenteel worden plannen gemaakt om de hele infrastructuur te
veranderen, het wordt een complete herinrichting. De bewoners moeten hierover nog
geïnformeerd worden.
 Jan Prinsstraat en omstreken: er zijn plaatsen waar de boompjes zijn weggehaald,
maar waar de bestrating niet is aangepast of er staan nog stompjes van bomen. Dit is
een gevaarlijke situatie.
Actie: CK gaat met de buitendienst langs om dit in orde te maken.
 Buitenhof, het lelijke schuurtje (p.3, 6e streepje): CB heeft contact gehad met de
Vereniging van eigenaren, maar een vervelende reactie gekregen omdat dit niet in zijn
wijk was. De eigenaar van het schuurtje is achterhaald en er lijkt asbest in te zitten.
 Waar ligt de grens van wijk Noord-West eigenlijk? Herensingel oneven nummers zou
de grens zijn. De deelnemers willen graag een kadastrale tekening van de wijken.
Actie: CK zal de kaarten aanleveren.
3. Rondgang binnentuinen Schildersbuurt (uitleg door Mariëlle)
Verbeterpunten:
 Punt 1-2: de algemene klacht is dat er veel regenwater blijft staan. Er was ook veel
wateroverlast in de bergingen. De tuinen zijn inmiddels opgehoogd en de klachten
lijken nu verholpen te zijn.
 Punt 3: in het najaar wordt inventarisatie gedaan van wat dood is en vervangen moet
worden. Hier en daar zal bijgeplant worden, omdat het nog wat kaal oogt.
 Punt 4: het weghalen van de bomen heeft met het plantingsschema te maken.
 Punt 5: de tuin is ontworpen door een tuinarchitect; MF neemt aan dat de maaimachine
overal bij kan.
 Punt 6: dit is verholpen.
 Punt 7: in het midden blijft veel water staan. Misschien een vijver aanleggen (zie punt
2)?
 Punt 8: er is wel drainage aangelegd.
 Punt 9: er wordt regelmatig gemaaid, het onkruid zal hierdoor t.z.t. vanzelf verdwijnen.
 Punt 10: onder de evenwichtsbalken liggen geen zachte tegels, bij het speeltoestel wel.
De valhoogte zal voldoende zijn, dan hoeven er geen tegels te liggen.
 Punt 11: de gravel bij het glijbaantje is vervelend.
 Punt 12: buurtbewoners waren boos dat bosschages bij de school weggehaald zijn.
Beantwoording vragen:
 Inspraak buurt: Ymere heeft destijds een inloop voor buurtbewoners in een tent
georganiseerd, daar is helaas heel slecht gebruik van gemaakt.
 Eigen straatjes schoonhouden: Ymere wil afspraken hierover maken met de bewoners.
Ook wil zij gesprekken met bewoners voeren om de leefbaarheid in de wijk te laten
toenemen.

 CK geeft aan dat de bestrating komend seizoen wordt aangepakt, samen met het
groen.
N.B. Het GAD is regionaal bezig met ondergrondse afvalverwerking. Weesp staat voor
2017-2018 op de planning. Tip: tegen die tijd graag rekening houden met de
infrastructuur, zodat er niet dubbel werk gedaan hoeft te worden.
 ‘Straatversiering jaren 50’: dit zijn bakken waar planten in staan. Hoort bij de hele
herinrichting.
 Er liggen ringen van ruim een meter aarde rondom de nieuwe bomen, dit is een
ophoging van ongeveer 15 cm. Daarin staat water. De bomen lijken nu te verzuipen.
De aarde is juist om water vast te houden; deze bomen hebben dit nodig.
 Tegelrand langs huizen: onder de balkons is ook bestraat. Misschien voor opspattend
zand? Misschien voor het uitvoeren van onderhoud? CK weet het niet.
Opmerkingen:
 Complimenten voor Ymere, ze zijn heel positief bezig!
 Heel veel schotels zijn verdwenen conform het schotelantennebeleid (bijna 90%).
 Er komt nog een opleverfeest. Ymere is met de voorbereidingen bezig.
 Ymere heeft de ‘Betere buurtprijs, initiatief in de wijk’ bedacht. Initiatieven kunnen
ingediend worden om iets leuks te organiseren voor de wijk. Hier worden behoorlijke
bedragen voor uitgekeerd, tot wel € 10.000,-. Zowel bewoners van huur- als
koopwoningen mogen meedoen. Co-creatie is verplicht. Er zijn nog geen verzoeken
binnengekomen. Informatie en toetsingscriteria zijn op de website van Ymere te
vinden.
Actie: CK mailt de link aan de deelnemers.
4. Bankjes
a. Centrum (nieuw)
Het grootste deel van de bankjes in het centrum is vervangen, deels met subsidie. Ze
lijken onderhoudsvrij en zijn erg mooi geworden. De bewoners zijn er blij mee!
b. Voortgang inventarisatie bankjes heel Weesp
CB en OR hebben alle bankjes in Weesp geïnventariseerd. Er blijken 222 bankjes te zijn
(geteld). CK is erg blij dat de heren de inventarisatie hebben willen doen.
Centrum: 55 bankjes (waarvan de meeste zijn vervangen)
Zuid: 40 bankjes
Aetsveld: 25 bankjes
Buitengebied: 17 bankjes
Hogeweij: 88 bankjes
>>> Opmerking: de bankjes bij het station zijn schandalig!!! Hier komen toeristen aan, dit
is de eerste indruk van Weesp!
c. Schilderen bankjes door Casparus leerlingen
 Bij de jeu de boulesbaan zijn een aantal bankjes geschilderd.
 CK vraagt via CB of mw. Mos het Casparus College wil contacten. Het Casparus
College wil hier namelijk een project van maken i.h.k.v. maatschappelijke stage. De
leden van het buurtpanel zullen aangeven waar hun prioriteit ligt en welke bankjes het
eerst vervangen/geschilderd moeten worden.
 Is het nodig het beleid aan te passen: misschien de bankjes niet meer schilderen?
Wellicht alleen schuren en lakken. Elke houtsoort moet anders behandeld worden; hier
moet goed op gelet worden.
 Het Sinnigvelderplantsoen is klaar.

5. Groene hoekjes
 Sinnigvelderplantsoen/ Waarschapsstraat/ hoek Amstellandlaan: Andre v.d. Wurff zou
dit oppakken met de Tomingroep. Dit gaat hoofdzakelijk over onderhoud.
 CK stelt voor eerst op de bankjes te focussen en de groene hoekjes in het voorjaar te
doen. De gemeente zit financieel krap qua aanleg van nieuw groen. De kosten voor het
gewone onderhoud zitten in het bestek, dat wordt gedaan.
 Struiken bij gebouwtje speeltuin De Meidoorn: de bewoners verzoeken met klem of dit
gesnoeid kan worden.
Actie: CK.
 Vraag OR (vanuit de buurt): gaat het stenen gebouwtje ernaast gesloopt worden?
6. Speelterrein Sportparklaan (voorbereiding voorstel door Chris)
 CB heeft een 7-stappenplan gemaakt.
 Het voorstel is om het terrein (100x38m) in 6 gelijke delen te verdelen voor
verschillende leeftijdsgroepen.
 Er is al een apart voetbalpleintje; dit is mooi aangelegd. N.B. De jongeren die gebruik
maken van het voetbalveldje zouden graag het gras vaker gemaaid willen zien, plus er
is vaak wateroverlast.
 Van de veranda kan je met 3 mooie lindebomen erbij een terrasje maken.
 De bodem ophogen i.v.m. wateroverlast.
 De bosschages snoeien.
 De bankjes vernieuwen en zodanig zetten voor ouders/ ouderen dat er zicht is op
kleine kinderen.
 Onderhoud- en servicecontracten vooraf afsluiten.
 CB heeft bij verschillende leveranciers informatie opgevraagd. Een leverancier wil
langskomen voor vrijblijvend advies. CB zal contact leggen (= stap 4).
Inventarisatie van aantal kinderen in de wijk door CK:
0-5 jaar: 130 kinderen
6-12 jaar: 66 kinderen
13-18 jaar: 57-58 kinderen
> Plus het gebruik door kinderdagverblijven meerekenen.
Wellicht inventariseren bij de kinderen zelf, wat zij aan speeltoestellen willen. Wat is de
behoefte in de wijk?
Misschien kunnen de bewoners bij Ymere de ‘Betere buurtprijs’ aanvragen voor de
aanschaf van speeltoestellen? Of bij het Burgerweeshuis subsidie aanvragen? Elles zou
hiernaar informeren. Actie: ElM.
Concreet:
 CB zet de volgende stap. Hij zal de gemeente vragen de grond van speeltuin De
Meidoorn geschikt te maken voor het nieuwe project. CK: ophogen is te duur;
misschien is draineren wel mogelijk.
 Misschien moet CB met Ymere om de tafel om dit te bespreken, omdat zij de grond om
de flats heen opgehoogd hebben, zodat er nu wateroverlast in de speeltuin is.
 Kan de drainage op de riolering aangesloten worden?
Actie: CK vraagt intern wat er (financieel) mogelijk is en koppelt dit terug.
 Het is handig als CB de buurtbewoners over de plannen informeert en hen erbij
betrekt.
 CK geeft nogmaals aan dat er momenteel weinig tot geen financiële middelen
beschikbaar zijn vanuit de gemeente.

7. Resultaat van meldingen aan gemeente Weesp, stadskantoor
CB heeft in het verleden telefonisch een aantal meldingen gedaan, maar er wordt niets
mee gedaan. OR meldt dat ook e-mails aan info@weesp.nl niet beantwoord worden; hij
ontvangt alleen een (automatische) ontvangstbevestiging.
Actie: CK zal de desbetreffende teamleider hierover aanspreken.
8. Rondvraag en sluiting
 Dinsdag 6 oktober is het volgende buurtpanel Hogeweij/ Noord-West gepland.
 De vraag is of deze werkgroep in deze vorm blijft bestaan. CK wil voorkomen dat er
veel kleinere groepjes gaan ontstaan, dat is voor de gemeente niet meer te behappen.
Deze werkgroep zet de projecten voor de bankjes en de speeltuin voort. Besloten
wordt op basis van behoefte nog samen te komen.
 Vraag CK: wil iemand van deze groep voor het nieuwe buurtpanel kort de behaalde
resultaten of het gevoel erbij op papier zetten en evt. hierover iets vertellen? CB gaat
dit doen.
 10-9 is de deadline voor het aanleveren van input voor de nieuwsbrief die de gemeente
aan het maken is.
 OR wil het verslag graag op papier ontvangen. Hij kan de bijlagen in de mail namelijk
niet openen.
 Chris: wat heeft de citymanager gedaan met de route tussen station en centrum? Het
museum is hier ook in geïnteresseerd.
Actie: CK zoekt dit uit.

