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

Marianne opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Besloten wordt de te vergaderen n.a.v. de volgende agenda:
1. Evaluatie Burendag 19 maart j.l.
2. Duo-fiets
3. Info-markt
4. Nieuwe actiepunten
5. Sinnigvelderplantsoen
1. Evaluatie Burendag 19 maart j.l.
De opkomst was goed. De sfeer uitstekend. Er waren verrassend veel
kinderen. Jammer dat de moskee niet vertegenwoordigd was, maar dat kwam
door de verhuizing. Toezegging gekregen dat ze er volgende keer weer bij
zijn. Conclusie: zeer geslaagde middag.
Aanbevelingen voor de volgende keer:
o Volgende keer nog meer reclame maken, media, flyers, etc.
o Wat meer overzichtsfoto’s van de activiteiten.
o In het volgende buurtpanel in het najaar kunnen we wat foto’s laten zien
als terugkoppeling.
o De werkgroep gaat een volgende Burendag organiseren op de officiële
Burendag op 24 september 2016.
o Marianne heeft drie verzoeken ontvangen tijdens de bijeenkomst:
1. Dit vaker organiseren.
2. Vaker iets voor kinderen organiseren.
3. Iets organiseren voor oudere allochtone vrouwen.
o De werkgroep vindt het een goed idee om vanaf het volgend schooljaar
periodieke kinderinstuiven te organiseren in gebouw Papelaan.
o De flyer kan iets duidelijker. Eventueel ook sandwichborden met
aankondiging Burendag.

o Volgende Burendag de gegevens vragen van de aanwezigen, zodat zij
later nog eens benaderd kunnen worden.
o De namen van de sponsors op de flyers en posters zetten.
o Tijdig het subsidieverzoek bij het Oranjefonds indienen!
o Broom-test nog eens onder de aandacht brengen
2. Duo-fiets
De Burendag was een mooie insteek voor de promotie van de fiets.
Rob zou dit structureel willen doen als een soort ‘maatje’. Wel moet goed
worden uitgezocht hoe het zit met verzekeringen en verantwoordelijkheden.
Elles en Marianne zullen dit binnen hun organisatie verder uitzoeken en
navragen. Verder zal Elles bij Voorlichting informeren naar mogelijkheden dit
te promoten via de gemeentelijke media kanalen.
3. Info-markt
Er is onduidelijkheid over de info-markten.
Er is op 13 april een startbijeenkomst van de raad over de toekomst van
Weesp. Het buurtpanel Zuid en Aetsveld is daarom verzet naar 20 april.
Op dezelfde avond (20 april) is er een informatiemarkt ‘informele zorg’.
Tijdens de 1e netwerkbijeenkomst “Voor elkaar in Weesp”, die eind november
2015 is georganiseerd, is de behoefte / wens uitgesproken om elkaar nog
beter te leren kennen alsook van elkaars aanbod op de hoogte te zijn, in de
vorm van een “informatiemarkt”. Een kleine werkgroep is hiermee aan de slag
gegaan en deze informatiemarkt is het resultaat.
Een andere werkgroep om alle activiteiten omtrent eenzaamheid te
stroomlijnen is sinds januari aan de slag.
4. Nieuwe actiepunten komende periode
De volgende actiepunten krijgen de komende periode de aandacht:
o Burendag 24 september 2016. Nel zal alvast een inventarisatie maken
van de activiteiten en de vrijwilligers.
o Kinderinstuif middagen vanaf schooljaar 2016/2017
o Activiteiten voor allochtone oudere vrouwen
o Toekomst de Oude Roskam.
Nadrukkelijk wordt hiervoor Maikel Huijsman uitgenodigd voor het
volgende overleg.
5. Sinnigvelderplantsoen
Rob zal contact zoeken met Bas over de Burendag op 24 september a.s.
en de verdere plannen voor de zomermaanden.
Misschien is een picknicktafel een idee. Daar zou een Weesper Kei voor
kunnen worden aangevraagd.
Ook kunnen de fitnesstoestellen een likje verf gebruiken. Elles zal dit
navragen bij de gemeente.
6. Volgend overleg
Dinsdag 14 juni a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer van het Stadhuis

