Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd
op 28 oktober 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- Billy Jean van der Korput
- George Hoogervorst
- Jarno van Westrenen
- Rob Steur
- Redouan Jagho
- Roy Bezoet de Bie
- Elles le Maitre-de Clerk (1e kwartier)
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- George Hoogervorst

Elles heet ons welkom en vertrekt kort daarna.
Marianne opent de vergadering en vraagt om agendapunten.
Uit de vergadering van het Buurtpanel NW/Hogewey zijn twee punten naar voren gekomen
waar we aandacht aan willen besteden:
Plek voor jongeren en bestemming van de oude Roskam aan de Julianastraat.
Rob Steur vraagt naar de Sociale Voorzieningen en na een gesprek hierover zou hij graag
zien dat er bijv. een duo-fiets beschikbaar komt voor gebruik door wijkbewoners zodat
mensen eens samen met een vrijwilliger een tochtje kunnen maken. Een dergelijke fiets is
ook te huur bij de Hogeweyk maar er wordt gesproken over een huurprijs van € 100,- en dat
vinden we vrij veel.
Rob en Nel gaan hiermee aan de slag en nemen contact op met de Hogeweyk.
Redouan geeft aan dat de jongeren die wij graag zouden willen spreken moeilijk te pakken
zijn, ze zijn laks in het maken van afspraken. Misschien moeten we kijken naar een vaste
groep jongeren, Billy Jean gaat kijken naar adressen.
Een extra aandachtspunt is de ruimte op het industrieterrein (Pampuslaan 45) die de
jongeren zelf hebben gecreërd maar men vermoedt dat dit toch nog vrij illegaal is.
We blijven kontakt zoeken met hen.
Redouan zal ook nog eens met hen praten.
Roy Bezoet-de Bie vraagt naar de plannen voor het terrein van de te slopen crêche aan de
Sportparklaan.
Zal nagevraagd worden door Marianne bij Elles.
Roy merkt nog op dat WeesperNieuws erg weinig aandacht besteedt aan Weesper
activiteiten, zoals bijv. de Burendag. Een uitgebreid verslag in Vechtjournaal met foto, maar
niets in WN. Het is niet anders.
Dan nog even de oude Roskam: George wil daar graag een buurtkamer van maken voor de
wijk en Marielle zou daar ook het Centrum bij willen betrekken.

Marianne zal Marielle vragen wat ze van ons verwacht.
Roy en George gaan zich daarmee bezighouden.
Jarno: we moeten ons wel bezighouden met de briefjes van de Klaagmuur en wensboom op
de Burendag.
Nel zal die boven water halen.
Nel zou graag meer verbinding en deelname willen van de verschillende culturen in Weesp.
Kunnen we dit niet spelen via de Vrouwen van Weesp om bijv. een bijeenkomst te
organiseren waar iedereen elkaar informatie kan geven en we kennis kunnen maken samen.
Billy Jean raadt aan eens de vrouwen te polsen via de naailes in de Wintertuin en via de
taalles aan de Papelaan.
Nel zal hier aandacht aan besteden.
Verder maken we alvast een afspraak voor een herhaling van de Burendag omdat het een
succes was.
Er zijn al vage plannen en Billy Jean noemt een kookclubje voor mannen die kunnen koken
en een groepje van 3 mannen die muziek maken.
We plannen alvast een datum in het voorjaar: Zaterdag 19 maart 2016.
Een volgende vergadering wordt gepland nadat iedereen doorgegeven heeft aan Elles
wanneer hij/zij het beste kan.

