Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 6 oktober 2015
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Walter Langendorff (wijkagent Hogeweij)
o Mikel Nees (politie Gooi en Vechtstreek)
o Marcel Mahn (afdelingshoofd Stadsbeheer, gemeente Weesp)
o Stanley Dekker (teamleider Openbare Voorzieningen, gemeente Weesp)
o Mariëlle Foppen (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Stef Braamhaar (Versa Welzijn Weesp)
o Pauline Belt (GAD)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 35 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
Aansluitend vindt er een terugkoppeling plaats van de voortgang en de resultaten van de drie
werkgroepen, die na het eerste buurtpanel in maart 2015 aan de slag zijn gegaan:
- De heer Stanley Dekker namens de werkgroep Verkeersveiligheid
De knelpunten in de wijken zijn met de werkgroep besproken en, indien mogelijk en
noodzakelijk, zijn er maatregelen genomen. De heer Dekker geeft een toelichting op
deze punten.
- Mevrouw Nel Mateman namens de werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd
De werkgroep is enthousiast bezig met sociale activiteiten voor buurtbewoners in de
nieuwe Roskam aan de Papelaan en in de Hogeweijk. Recentelijk zijn er zeer
succesvol activiteiten rond Burendag georganiseerd. De werkgroep wil nadrukkelijk
contact met de Marokkaanse jongeren, die hun plek hebben gevonden op het
industrieterrein Noord, om vanuit de werkgroep te helpen de ontmoetingsplaats
verder te legaliseren. De werkgroep continueert de activiteiten het komende half jaar.
- De heer Otto Ruts, namens de werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en
Groen
Deze werkgroep heeft een aantal succesvolle acties ondernomen in het afgelopen
halfjaar. Er is door de heer Chris Bakker een presentatie gemaakt over de looproute
van het Station NS naar het centrum. Deze presentatie ligt nu bij de city-manager.
Verder is er een inventarisatie gemaakt van de bankjes in Hogeweij en Noord-West
en later zelfs in geheel Weesp. Een aantal zijn al opgeknapt inmiddels. Ook
speelterrein de Meidoorn aan de Sportparklaan heeft de aandacht van de werkgroep.
Er wordt in overleg met de gemeente gewerkt aan een voorstel voor een
recreatiegebied aldaar voor alle leeftijden. Verder wordt het opknappen van de
binnentuinen in de Schildersbuurt door Ymere gevolgd. De werkgroep heeft twee
schouwen door de wijk gehouden met Ymere en de gemeente. Ook deze werkgroep
continueert de activiteiten het komende halfjaar.
Vervolgens worden er presentaties gehouden over de volgende onderwerpen:
- Sociale Cohesie door Stef Braamhaar en Marianne Verstijnen van Versa
Er wordt uitgelegd dat de kernwaarden van Versa zijn: dichtbij, verbindend,
ondernemend en deskundig. Versa heeft een groot scala aan activiteiten, die
bijdragen aan sociale cohesie in een buurt of wijk: buurtpanels, buurtbemiddeling,

-

-

Koffie om de Hoek, inloopmiddagen, meldpunt discriminatie, administratie voor
elkaar, de vrijwilligerscentrale, tiener- en jongerenwerk, contactgroep mantelzorgers
en schuldhulpverlening.
Beheer Openbaar Groen door Marcel Mahn van de gemeente Weesp
Het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) wordt steeds meer op maat
toegepast. Het gaat bv niet om hoe vaak er gemaaid of gesnoeid of geveegd wordt,
maar hoe het beeld eruit blijft zien. Het maaien, vegen en snoeien wordt aangepast
aan het gewenste beeld.
Leefbaarheid door Marielle Foppen van Ymere
De oude Roskam in de Julianastraat zal een ‘buurthuiskamer’-functie gaan vervullen.
Heel slecht onderhouden tuinen van huurhuizen zullen de komende tijd worden
aangeschreven. Verder is er een leefbaarheidsfonds en de ‘betere buurt-prijs’. Dit zijn
potjes van Ymere, waar burgers een beroep op kunnen doen met initiatieven die
schoon, heel en veilig in de wijk bevorderen. Een voorbeeld filmpje staat op de
website van Ymere.

Er volgt een korte pauze.
Aansluitend wordt de discussie opgestart over de onderwerpen uit de presentaties.
Hierbij komen vele vragen, opmerkingen en suggesties aan de orde.
Aan het eind van de discussie termijn informeert de voorzitter naar de behoefte van de
werkgroepen om hun werkzaamheden voort te zetten en of er nog deelnemers aan het
buurtpanel willen aansluiten bij de werkgroepen. De werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd
en de werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen willen beiden nog verder.
Er sluit zich een deelnemer aan bij de laatste werkgroep.
De vele vragen, opmerkingen en suggesties uit de discussie zijn onderaan het verslag
genoteerd en gerangschikt in drie groepen:
 Bestemd voor de werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd
 Bestemd voor de werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen
 Algemene vragen. Deze vragen komen op de lijst Algemene Vragen, die op de
gemeentelijke website staat en waar de antwoorden op deze vragen steeds worden
aangevuld.
De voorzitter sluit het buurtpanel en dankt de aanwezigen voor hun komst Er worden doosjes
pepermunt uitgedeeld aan de aanwezigen als dank voor hun bijdrage.

Het volgende buurtpanel Hogeweij en Noord-West zal worden
gehouden in het voorjaar van 2016.
BIJLAGE 1: Vragen, suggesties en opmerkingen voor de werkgroep Sociale
Activiteiten en Jeugd
 Op Industrieterrein Noord is een ontmoetingsplaats voor de iets oudere Marokkaanse
jongeren ontstaan. De organisatoren betalen huur en bedruipen zichzelf volledig. De
wijkagenten zijn erg tevreden over dit initiatief. De overlast in WC Hogeweij en rond
het station zijn aanzienlijk verminderd en er zijn geen klachten van andere
ondernemers op het industrieterrein. De werkgroep gaat zich hard maken voor
regelgeving omtrent deze ontmoetingsplaats, zodat deze misschien legaal en
permanent kan worden.
 Ymere gaat de ‘oude’ Roskam aan de Julianastraat inrichten als ‘buurtkamer’. De
werkgroep houdt vinger aan de pols.

BIJLAGE 2: Vragen, suggesties en opmerkingen voor de werkgroep Verfraaiing
Openbare Ruimte en Groen
 Kunnen er bankjes worden geplaatst aan het eind van de Sportparklaan bij de
hondenuitlaatplaats?
 Kan er van het terrein van de Meidoorn aan de Sportparklaan een parkje worden
gemaakt? Of kan er in plan Papeveld een stuk groen worden ingericht?
 Wanneer wordt het riet langs de vijvers gemaaid? Dit staat erg hoog!
Antwoord: het riet wordt de eerste week van november volgens schema gemaaid.
 Kan het rangeerterrein aan de Sportparklaan wat beter schoongemaakt worden van
zwerfvuil?
Antwoord: dit wordt doorgegeven aan de aannemer.
 Er is een algemene roep om meer prullenbakken. Het is geen gemeentelijk beleid om
prullenbakken bij te plaatsen. Deze moeten dan ook periodiek worden geleegd en
daarvoor is geen budget momenteel. Er wordt een voorstel gedaan om met een
straat een prullenbak te ‘adopteren’. De gemeente plaatst de prullenbak, de
bewoners zorgen dat deze geleegd wordt in de grote container. De gemeente staat
hier positief tegenover. Meerdere aanwezigen zouden zo’n bak in hun straat willen
adopteren, zoals de Sportparklaan, de VVE Heemraadweg eDe werkgroep pakt dit
op in samenwerking met de gemeente.
 Zwerfvuil op de schoolroute. De scholen in contact brengen met de werkgroep. Het
zwerfvuil is overigens niet alleen van de scholieren. Ook verder op de Amstellandlaan
ligt zwerfvuil van werknemers op industrieterrein Noord, die in hun pauze naar het
WC Hogeweij wandelen.
 De prullenbakken in de binnentuinen in de Schildersbuurt zitten altijd propvol.
Antwoord: dit wordt doorgegeven aan Ymere door mw. Foppen.
 Iedereen kan zelf ook iets doen aan zwerfvuil, door het gewoon op te ruimen. Bij de
gemeente zijn bezems en knijpstokken verkrijgbaar om uw eigen buurt schoner te
houden. Goed voorbeeld doet goed volgen!
 Kunnen er bankjes worden geplaatst bij de Trifaxvijver?
BIJLAGE 3: Algemene vragen, komen op de lijst Algemene Vragen op de website
 Hoe zit het met de toegezegde renovatie/upgrade van de Slauwerhoffstraat?
 Onveilig kruispunt bij Tinq voor fietsers komend over de Hogeweijselaan vanaf
Aquamarin, die rechtuit de Hogeweijselaan willen vervolgen. Autos’ komend vanaf de
Gemeenschapspolderweg vanaf Heemraadweg, die hun weg ‘rechtuit’ willen
vervolgen zien fietsers TE VAAK over het hoofd. Die richting moet iedereen voorrang
geven. Voorstel oplossing: een STOP-bord en in het begin veel handhaven.
 De zandauto’s voor Leeuwenveld III. Hierover komt een informatieavond. Aansluitend
volgt meer informatie van de gemeente.
 De snelheidsmeter van de Amstellandlaan is alweer weg. Waar is deze gebleven?
Kan deze ook een keer op de Hogeweijselaan komen, tussen Tango en de
spoorbrug?
Antwoord; de snelheidsmeter leverde veel positieve reacties op. Het effect is echter
niet blijvend. Daarom wordt de snelheidsmeter regelmatig verplaatst binnen Weesp.
Momenteel staat hij op de Wiefferingdreef.
 Kan er gehandhaafd worden op verkeerd en slordig parkeren op de Sportparklaan, de
Stationsweg en de Heemraadweg?
Antwoord: i.v.m. de CAO-acties van de politie worden momenteel alleen
waarschuwingen uitgedeeld. De Politie vraagt daarvoor begrip. Op gevaarlijke
situaties wordt wel gehandhaafd. Verder is de gemeente bezig met nieuw
parkeerbeleid, waarbij meerdere parkeerzones worden ingesteld. Dit maakt het voor
de politie een stuk makkelijk om handhavend op te treden volgens de Verkeerswet.
 Lichtvervuiling. Veel bedrijven op het industrieterrein, maar ook de sportverenigingen
(FC Weesp, tennisvereniging) laten onnodig fel licht schijnen in overige richtingen.







Kan hier iets aangedaan worden? Kunnen de lampen gesteld worden, of kunnen er
kappen geplaatst worden, zodat het licht niet onnodig naar kanten schijnt waar het
niet gewenst is?
Paaltje op bruggetje van Hogeweijselaan naar Heemraadweg graag terugplaatsen. Er
rijden nu auto’s overheen.
Rattenplaag Heemraadweg. Kunnen de GFT-containers niet weg?
Antwoord GAD: inderdaad geeft de sloot tezamen met de GFT-container een risico
op ratten. De GAD zal een anti-rattenstrip op de container plaatsen. De ratten kunnen
er dan niet meer bij.
Vuilniszakken naast de containers. Is daar iets aan te doen?
Antwoord GAD: dit moet altijd telefonisch of per email worden gemeld bij de
klantenservice. De zakken worden dan dezelfde dag nog opgehaald.
In verschillende gemeenten zijn proeven met Whats-App bewonersgroepen tegen
inbraak. Daarmee worden inbraken tot wel 50% verminderd. Kan dat ook in Weesp?
Antwoord: de ambtenaar Openbare Veiligheid is hiermee bezig. Antwoord wordt later
aangevuld.

