Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 16 maart 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Wilma Smit (wijkagent Hogeweij)
o Stanley Dekker (teamleider Openbare Voorzieningen, gemeente Weesp)
o Fatima Laghbili (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Esther Lohuis (Versa Welzijn Weesp)
o Pia Fennis (GAD)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 45 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
twee werkgroepen, die na het buurtpanel van oktober 2015 hun werkzaamheden hebben
voortgezet:
- Mevrouw Nel Mateman namens de werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd
De werkgroep is nog steeds erg enthousiast bezig met sociale activiteiten voor
buurtbewoners in de nieuwe Roskam aan de Papelaan. Na de zeer succesvolle
Burendag in september wordt er a.s. zaterdag opnieuw een Burendag georganiseerd
in gebouw Papelaan 99. De werkgroep blijft actief.
-

De heer Otto Ruts, namens de werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en
Groen
Deze werkgroep heeft een aantal succesvolle acties ondernomen sinds de oprichting.
Er is door de heer Chris Bakker een presentatie gemaakt over de looproute van het
Station NS naar het centrum. Deze presentatie is opgepakt door de gemeente.
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. Dit voorjaar
wordt er een nieuw groep aangepakt in samenwerking met het Casparus College.
Ook speelterrein de Meidoorn aan de Sportparklaan heeft de aandacht van de
werkgroep. Verder gaat de werkgroep de komende tijd aan de slag met het
prullenbak-adoptie plan.

Vervolgens worden er presentaties gehouden over de volgende onderwerpen:
- Inbraakcijfers en –preventie door Habib Cigri (gemeente Weesp)
Een uitgebreide presentatie over inbraken in de regio en de aanpak daarvan door de
samenwerkende professionele organisaties, maar ook: wat kunt u er zelf aan doen?
-

WhatsApp buurtbeveilingsgroepen en Weesper Burgerwacht door Diana
Morshuis-van Diest.
Er wordt uitgelegd hoe de WhatsApp groepen werken en hoe u zich kunt aanmelden.
In wijken in Nederland waar WhatsApp buurtbeveiliging aanwezig is, lopen de
inbraakcijfers aanzienlijk terug.

-

Oproep voor ideeën voor het Betere Buurt Plan door Fatima Laghbili (Ymere)
Ymere kan een financiële bijdrage verstrekken voor ideeën die het woon- en
leeftgenot van huurders in hun eigen woonomgeving in het algemeen ten goede
komen. Een aanvraagformulier is beschikbaar.

-

Presentatie ‘Weesper Kei’ door wethouder Astrid Heijstee
Ook de gemeente verstrekt subsidies voor ideeën die een verbetering van de
leefomgeving opleveren. De wethouder presenteert een kort filmpje, waarin een en
ander wordt uitgelegd.

Er volgt een korte pauze.
De voorzitter doet een mededeling namens de maatschap Hogeweij. De revitalisatie van het
winkelcentrum gaat beginnen. Op 13 april komt hierover een stuk in het WeesperNieuws. De
oplevering is te verwachten in november. Het winkelcentrum blijft open tijdens de renovatie,
waarbij de veiligheid van de bezoekers wordt gewaarborgd. De maatschap vraagt begrip
voor de overlast. Er is een toezichthouder dagelijks aanwezig voor vragen en opmerkingen.
Ook BouwWatch en de wijkagent zullen een en ander in de gaten houden.
Aansluitend wordt de discussie opgestart over de onderwerpen uit de presentaties.
Hierbij komen 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 gaan beiden verder met de activiteiten.
Verder is er vernieuwde behoefte een werkgroep Verkeer op te zetten.
Twee deelnemers melden zich daarvoor aan. Er melden zich twee potentiele nieuwe
werkgroepleden voor de werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen. Zij zullen de
eerstvolgende vergadering bezoeken.
De vragen, opmerkingen en suggesties uit de discussie én vragen die van te voren
schriftelijk zijn ingediend door bewoners die niet in staat waren vanavond aanwezig te zijn,
zijn allemaal weer op de lijst ‘Voortgang vragen uit de Buurtpanels’ geplaatst en zullen de
komende weken worden beantwoord door de professionele organisaties. De lijst en tzt de
antwoorden zijn te vinden op de vernieuwde gemeentelijke website over de buurtpanels:
www.buurtpanelsweesp.nl.
De voorzitter sluit het buurtpanel en dankt de aanwezigen voor hun komst Er worden doosjes
pepermunt en visitekaartjes met de gegevens van de nieuwe website uitgedeeld aan de
aanwezigen als dank voor hun bijdrage. Ook zijn er visitekaartjes beschikbaar met informatie
over de Weesper Kei.

Het volgende buurtpanel Hogeweij en Noord-West zal worden
gehouden in het najaar van 2016.

