Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd
op 12 januari 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- Billy Jean van der Korput
- George Hoogervorst
- Jarno van Westrenen
- Rob Steur
- George Hoogervorst
- Elles le Maitre-de Clerk
Afwezig:
- Marielle Foppen, Ymere
- Redouan Jagho
- Roy Bezoet de Bie

Marianne opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Besloten wordt de te vergaderen n.a.v. de punten uit het vorige verslag.
Oude Roskam, Julianastraat:
Marielle Foppen heeft per 1 januari een andere functie binnen Ymere. Haar opvolger
is Maikel Huijsman. Marianne en Elles hebben binnenkort een
kennismakingsgesprek. We zullen hem daarbij uitnodigen voor het volgende overleg
van de werkgroep. Wellicht kan hij meer vertellen over de oude Roskam.
Duo-fiets:
De huurprijs bij de Hogeweijk is hoog, té hoog: € 7,50 per uur. Nel gaat dit binnenkort
nog eens met Jorgas opnemen om te kijken of er wat af kan. Eventueel zal bij van
der Linden naar mogelijkheden geïnformeerd worden. Ook voor onderhoud.
Er is geen begeleiding nodig bij het fietsen. Dat regelen we zelf. Rob stelt voor een
filmpje te maken hoe het in zijn werk gaat. Dit kan dan op de gemeente site of op een
eventuele Facebook pagina geplaatst worden.
Jongeren (Pampuslaan)
Gaat goed zo. Wordt gedoogd. Politie is tevreden en de situatie is rustig. De
gemeente gedoogd ook zo lang het goed gaat.
Creche de Meidoorn aan de Sportparklaan
Gebouwtje is inmiddels gesloopt. Het gebied wordt meegenomen in het dit jaar te
schrijven Speelruimteplan van de gemeente Weesp. Ymere en de gemeente gaan
het gebied dan opknappen in overleg met de werkgroep Verfraaiing Openbare
Ruimte en Groen uit het Buurtpanel Hogeweij en Noord-West.

Buurtpanel jongeren
Plan is om in het voorjaar een jeugdbuurtpanel te organiseren. De huidige bezoekers
van de buurtpanels zijn allemaal 35+. Billy Jean zal namen van jongeren leveren.
Verder volgende week overleg gemeente/Versa over de opzet van een
Jongerenbuurtpanel tot 30 jaar.
Wijkoverleg Hogeweij
Wijkoverleg is nu gestopt wegens gebrek aan budget en omdat de gemeente niet
meer faciliteerd. Wel zouden de activiteiten op één of andere manier gecontinueerd
kunnen worden.
Elles zal namens de werkgroep de dames van het wijkoverleg aanschrijven of zij hun
activiteiten niet willen voortzetten en zich alsnog willen aansluiten bij het buurtpanel.
Briefjes ‘klaagmuur’:
Er waren een viertal briefjes:
1. De wens voor een lift in de Pastoor Janssenstraat
2. De zieke lijsterbes op het pleintje aan de Waarschapstraat
3. Twee zieke kastanjes bij de 2e flat aan de Heemraadweg.
4. Overlast motorrijders Hogeweijselaan in het weekend.
De eerste was een wens, waar verder geen actie op mogelijk is.
De tweede en derde zijn doorgegeven aan Ben Tames en worden meegenomen in
de inspectie zieke bomen.
Felicia is de tijden aan het noteren van de overlast van de motorrijders, zodat de
politie dit gericht kan gaan controleren.
Meer verbinding verschillende culturen.
Is Nel mee bezig. Zij komt hierop terug.
Herhaling Burendag van september op zaterdag 19 maart 2016.
Locatie wordt weer Papelaan 99. Tijdstip van 14.00 tot 17.00 uur.
Er worden veel ideeën aangedragen en besproken.
Er wordt een programma samengesteld.
Op bijlage 1 (zie onder) een overzicht van de afspraken die gemaakt zijn voor het
programma en wie welk onderdeel op zich neemt.
Allen gaan zelfstandig aan de slag en bij het volgend overleg hopen we dat iedereen
zijn of haar taak gereed heeft.
Volgend overleg:
Wordt gepland op dinsdag 23 februari 2016 om 19.30 uur in de Leeskamer van het
Stadhuis. Elles zal Maikel Huijsman van Ymere daarvoor uitnodigen.
Bijlage 1:
Afspraken Burendag 19 maart 2016:.
Onderwerp:

Verantwoordelijke:

Kookclubje mannen / jongeren

Billy Jean

Muziek trio

Nel mailen

Muziek: the Wet Paperboys (via de opticiën)

Nel loopt binnen

Duo-fiets

Rob / Nel

Schminken Diana

Nel vragen

Kraam voor werving voor buurtpanels

Elles regelen

Zelfde kraam: Whatsapp groepen en burgerwacht

Elles

Vrouwen van Weesp vragen: hapjes en/of henna handen

Nel

Fotografe Felicia vragen

Nel

Cupcakes Vanessa vragen

Nel

Pannekoeken of knippertjes bakken

Jarno / echtgenoot Nel

Mickey en Minnie Mouse verkleed

Billy Jean

Handmassage, demo of werven

Marianne

Persbericht WeesperNieuws en Vechtjournaal

Nel

Aandacht in radioprogramma

Nel

Flipover: waar zou u zich voor willen inschrijven?

Marianne

Naaigroep Wintertuin vragen

Marianne

Spelletjes (sjoelbak, rummycup)

Billy Jean

Workshop Dans

Billy Jean

Flyer maken

Rob / Jarno

Hr. Ouardi van de moskee benaderen

Nel

Foto’s maken

George

