Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Sociale activiteiten en Jeugd
op 14 juni 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Marianne Verstijnen, Versa (voorzitter)
- Nel Mateman
- Jarno van Westrenen
- Roy Bezoet de Bie
- George Hoogervorst
- Elles le Maitre-de Clerk
Afwezig:
- Maikel Huijsman, Ymere
- Rob Steur
- Redouan Jagho
- Billy Jean van der Korput

Marianne opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Elles zal Maikel Huijsmans nog eens met klem vragen volgende keer aanwezig te
zijn. Marianne zal informeren of Billy Jean zich nog aansluit bij dit overleg. De
werkgroep betreft ook jeugd… Marianne zal ook informeren waar Rob was.
De volgende agenda wordt vastgesteld:
1. Verslag vorig overleg
2. Actiepunten komend jaar
a. Burendag
b. Kinderinstuifmiddagen
c. Activiteiten allochtone oudere vrouwen
d. Toekomst oude Roskam
3. W.v.t.t.k.
1. Verslag vorig overleg dd. 12 april 2016.
Verslag wordt gezamenlijk doorgenomen.
Elles zal ivm de ‘broom-test’ de emailadressen van de werkgroep Verkeer
mailen aan Nel.
Marianne vertelt dat er op de komende Burendag op 24 september a.s. ook
activiteiten zijn in de Ingelandenflat.
2a. Burendag 24 september a.s.
De lijst van Nel wordt doorgenomen en de acties worden verdeeld. Deze zijn
opgenomen op de lijst aan het eind van dit verslag. Ieder wordt verzocht voor
het volgende overleg op 23 augustus a.s. zijn onderdelen klaar te hebben.
2b. Kinderinstuifmiddagen
Elles zal contact met de middelbare scholen leggen voor het Jeugdpanel en
meteen informeren of de zorgklas van Casparus mee kan helpen met het

organiseren van periodieke kinderinstuifmiddagen als (maatschappelijke)
stage voor de hoogste klassen.
2c. Activiteiten allochtone oudere vrouwen
Marianne zal contact leggen met Fatima Arrais, raadslid van de WSP, om te
kijken welke groep benaderd kan worden en hoe.
2d. Toekomst oude Roskam
Er is een mail van Maikel Huijsman over de stand van zaken en het standpunt
van Ymere. Het komt erop neer dat geen van de betrokken professionele
organisaties actie onderneemt zonder startplan. George zal zich hiermee gaan
bezig houden en een opzet op papier zetten met onder andere bezetting,
activiteiten, dagdelen en financiele benodigdheden.
Verder zal Elles bij de gemeente polsen naar animo voor dit project en
Marianne onder de vrijwilligers van Versa.
2. W.v.t.t.k.
 Roy informeert naar de nieuwe wijk en buurtindeling. Elles legt uit dat
dit vooral een technische aangelegenheid betreft.
 Nel verzoekt nogmaals om leden voor de werkgroep te werven. Elles
zal dit opnemen met Voorlichting & Communicatie.
 Jarno onderstreept het belang van het noteren van (email)adressen bij
de komende Burendag.
 De leden van de werkgroep zijn slecht te spreken over de rol van de
ketenpartners. Nel vreest dat dit weer net zo eindigt als bij de
wijkoverleggen.
4. Volgend overleg
Dinsdag 23 augustus 2016 om 19.30 uur in de commissiekamer van het
Stadhuis
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Activiteit

Actie

Reclame via posters, flyers, Kabelkrant etc.
Flyer/poster maken
Voorbereiden kinderinstuifmiddagen
(contact Bas Oosterheert en Kors Breijer
school)
Oproep ouders kinderinstuifmiddagen op
Burendag / flipover oproepen en emailadressen
Bloemenhuis Acacia workshop bloemdecoraties
Schmincken: Diana
Naaigroep Adri Westland
Demo Seniorenweb Bert Brugman
Evt. computers lenen van Vrouwen van Weesp
Muziek Wet Paper Boys
Poppentheater Fatsnerran Alexander Bauwens
Workshop Dans Billy Jean
Kniepertjes bakken
Dhr. Ouardi vragen / aanwezigheid moskee
Foto’s maken, ook overzichtsfoto’s
Informatie restaurant Hogeweijk P. van Gils
Uitnodiging aan Raad, Cie en B&C via griffier
Vrouwen van Weesp nadrukkelijk vragen
deelname
Sponsors vragen: AH, Bakker Borsch,
groenteman
Spelletjes kinderen
Kinderen taken en opdrachtjes geven
DUO fiets
Broom test Marco Voogt
ALF nieuwe fietswinkel vragen
Syrische muziek
Aanvraag bijdrage Oranjefonds
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