Verslag buurtpanel Centrum en de buitengebieden op 30 maart 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Peter Eijking (wethouder gemeente Weesp)
o Jan Schouten (wijkagent Hogeweij)
o Stanley Dekker (teamleider Openbare Voorzieningen, gemeente Weesp)
o Maikel Huijsman (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Esther Lohuis (Versa Welzijn Weesp)
o Habib Cigri (gemeente Weesp)
o Diana Morshuis-van Diest (Weesper Burgerwacht)
o André Wierper (Weesp Marketing)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijk Centrum en de buitengebieden: ca. 30 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
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.

-

Weesp Marketing door André Wierper
Het ontstaan, de drijfveren, de activiteiten en de toekomstplannen van Weesp
Marketing worden op enthousiaste wijze uiteen gezet.

-

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.
Aansluitend wordt de discussie opgestart over de onderwerpen uit de presentaties.
Hierbij komen vragen, opmerkingen en suggesties aan de orde.
Op enig moment dreigt dit te verzanden in een klaaguurtje over het gemeentelijk apparaat.
De voorzitter legt uit dat het buurtpanel daar niet voor bedoeld is.

Aan het eind van de discussie termijn informeert de voorzitter naar de behoefte om met een
werkgroep een activiteit of voorstel op te pakken. Daarvoor is in dit buurtpanel momenteel
geen animo.
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 Centrum en de buitengebieden zal worden
gehouden in het najaar van 2016.

