Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 26 april 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Otto Ruts
- Marianne Kraai
- Helmo Schuurman (Ymere)
- Elles le Maitre-de Clerk
- Astrid Heijstee (wethouder)
Afwezig met bericht:
- Chris Bakker
- Mia Neijman
- Liesbeth Mos
- Nelly Pastor
- Alice Elbertse

1. Opening
Cindy verwelkomt de aanwezigen. Er is een groot aantal afzeggingen voor vanavond en
een grote agenda. Otto zegt dat de agenda zo groot is, zodat van alle onderwerpen een
keer goed de stand van zaken genotuleerd wordt.
Besloten wordt de agenda stapsgewijs af te werken.
2. Inventarisatie bankjes
Cindy zegt dat het beheerssysteem bij de gemeente ICT-technisch nog steeds niet goed
loopt. Daarom is het nog niet mogelijk de inventarisatie van de bankjes te digitaliseren.
Cindy zal uitzoeken welke bankjes de gemeente de komende tijd zelf onder handen gaat
nemen. De buitendienst is bezig met het opknappen van de bankjes op verschillende
locaties. Het Casparus College is nog niet zover, dat ze kunnen gaan schilderen. Kort
voor het CC gaat schilderen, moet de actuele situatie worden opgevraagd bij de
buitendienst. Een andere optie is: de gemeente herstelt de bankjes en het CC gaat
schilderen.
3. Route Station-Centrum
Wethouder Heijstee zegt dat er een klein budget is om de Stationsomgeving leefbaarder
te maken. De riolering in dit gebied wordt ook binnenkort vernieuwd. Dan worden meteen
overige zaken aangepakt, zodat er geen dubbel werk wordt gedaan. Er ligt een initiatief
van een bezoekster van het buurtpanel om een buurtbieb te maken op het Stationsplein.
Dit wordt momenteel beheerstechnisch en vergunnings-technisch uitgezocht.
Er wordt druk aan gewerkt. Het is zoeken naar mooi groen in combinatie met de leidingen
onder de grond en het benodigde grijs.
4. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst van de looproute en van de fietsschouw. Is maar 1/3 van uitgevoerd.
Cindy zal deze alsnog doorlopen en terugkoppelen aan de werkgroep. Kleine zaken
kunnen voortaan toch beter gewoon via het Sim-meldpunt worden aangebracht. Dan
komen ze vanzelf in de herstel-routing.

5. Speelweide Sportparklaan
Er wordt inderdaad eerst een speelruimteplan opgesteld dit najaar voor alle speeltuintjes
in Weesp. Afhankelijk daarvan zal er een budget komen vanuit de raad. Dat is er nu niet.
Gedacht wordt om van deze speelweide een natuurspeeltuin te maken. Bij de inrichting
zullen ook jongeren zelf worden betrokken. Eerst moet de ondergrond geschikt gemaakt
worden om überhaupt bruikbaar te zijn. Dit zou uiteraard ook een co-productie kunnen
worden, indien er voor deze plek een bewonersinitiatief komt (bv aanvragen Betere
Buurtplan Ymere).
6. Verven bankjes door leerlingen Casparus College
Dit zal later dit jaar worden opgepakt. Onderwerp schuift door naar volgend overleg als
Mia en Liesbeth aanwezig zijn, zodat zij er meer over kunnen vertellen. Zie ook punt 2 van
dit verslag.
7. Bijwerken deelnemerslijst
Elles zal voor het volgende overleg een nieuwe actuele lijst rondsturen.
8. Naam werkgroep
Op voorstel van Chris en Otto wordt de naam van de werkgroep ingekort. Het woord
‘verfraaiing’ kan vervallen. De werkgroep heet nu dus: werkgroep ‘openbare ruimte en
groen’.
9. Bewonerstuintjes project Ymere
De huidige stand van zaken. Ymere gaat per buurt de tuinen van huurders controleren en
indien een tuin niet aan de standaardeisen voldoet, zal de bewoner worden
aangeschreven. Ymere gaat in eerste instantie niet in gesprek met bewoners.
10.Schildersbuurt
Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt, ook al is dat niet altijd zichtbaar. Bomen
zijn eruit gehaald voor het broedseizoen. De GAD ondergrondse containers staan niet op
de tekening, maar zijn zeker in het plan opgenomen. Otto verzoekt om een recentere
tekening ter inzage te leggen.
11.GAD: plaatsen ondergrondse containers.
Dit plan wordt in 2017 gerealiseerd.
12.Jeu de Boule veldje bij Enter.
Is dit nog in gebruik? Het veldje zelf wordt nog wel onderhouden, maar we hebben geen
zicht op het gebruik ervan. We weten niet of er een vaste groep gebruik van maakt.
13.Groene hoeken project
Dit wordt geagendeerd voor het volgende overleg. De hoek bij de Zonnewijzer bij de Jan
Tooropstraat zal later dit jaar opnieuw beplant worden. Dit hangt wel af van de eventuele
inzet van bewoners om dit te onderhouden. Vooral beplantingskeuze is hiervan
afhankelijk.
14.Overhangend groen
Visueel gehandicapten hebben hier veel last van. Aanschrijven zou kunnen, maar team
Handhaving van de gemeente zal hier niet op handhaven, wegens gebrek aan capaciteit.
De medewerkers van Stadsbeheer zijn niet bevoegd om te handhaven. Dit onderwerp zal
nog eens worden besproken als wethouder Heijstee weer aanwezig is.
15.Adoptie prullenbakken
Otto noemt de reacties vanuit de organisatie matig. Cindy geeft aan het daar niet mee

eens te zijn. Men wil waar mogelijk bewonersparticipatie faciliteren, mar daar zijn ook een
aantal spelregels voor nodig. We willen uiteindelijk geen verkapte uitbreiding van het
aantal afvalbakken die de gemeente toch weer in beheer krijgt. De VVE’s zijn wel
enthousiast en zijn bereid zelf de vuilniszakken te kopen. Op 7 mei staat de Ymere bus op
de Sportparklaan.
Daar worden mensen geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Voorgesteld wordt te starten
met een proefproject op de Sportparklaan. De spelregels moeten goed duidelijk zijn. Dan
zal de gemeente ondersteunen en faciliteren. Otto zal dit ná 7 mei terugkoppelen.
16. Volgend overleg:
Dinsdag 21 juni op 19.00 uur in de Commissiekamer van het Stadhuis.

