Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 16 augustus 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Mia Neijman
- Liesbeth Mos
- Otto Ruts
- Elles le Maitre-de Clerk
Afwezig met bericht:
- Marianne Kraai
- Helmo Schuurman (Ymere)
- Chris Bakker
- Nelly Pastor

1. Opening
Cindy heeft een agenda gemaakt en deelt deze uit.
Alvorens deze te behandelen wil ze graag een evaluatie van de werkgroep over de
verwachtingen en de werkzaamheden tot nu toe.
Mia is vooral teleurgesteld. Er is weinig gebeurd. Liesbeth vindt het vervelend dat de
vergaderingen steeds weer verschoven worden. Het idee leeft dat het de gemeente niet
zo interesseert. Cindy zegt dat de gemeente niet het voortouw neemt in projecten. De
gemeente ondersteunt en faciliteert. Otto zegt dat dit niet zo is. De gemeente loopt er juist
achteraan. Projecten worden niet gefaciliteerd maar juist geremd. We mogen niet meer
terugkijken, maar de medewerking van de gemeente is nog net zo slecht als bij de
wijkoverleggen. De werkgroep kán zelf niks ontplooien, want ze heeft geen vrijheid om
zelf zaken te ontwikkelen. Als voorbeeld noemt Otto de zonnewijzer en het
prullenbakkenproject. De gemeente beperkt de initiatieven. De gemeente geeft geen
adviezen, maar beslist en houdt tegen.
Liesbeth vind dat er te weinig nacontrole is door de gemeente op het onderhoud van het
openbaar groen.
Na een uitgebreide discussie concludeert de vergadering dat de afzonderlijke projecten
voortaan in kleinere groepen moeten worden opgepakt, met één duidelijke trekker, die de
voortgang bewaakt. Dit hoeft ook niet altijd in deze vergadering te zijn.
Otto vindt dat een project de ‘trekker’ veel te veel werk oplevert. Hij heeft daar geen zin in.
Mia en Liesbeth sluiten zich daarbij aan.
Besloten wordt om de agendapunten af te werken en een overleg te plannen na het
volgende buurtpanel. In het buurtpanel van 27 september a.s. zouden dan nieuwe
plannen en enthousiaste leden kunnen worden geworven. In het overleg ná het
buurtpanel zal de werkgroep zich dan beraden over de toekomst.
Als goed voorbeeld van initiatief, samenwerking met instanties en bewoners noemt de
werkgroep het onderhoud van de jeu des boules baan aan de Amstellandlaan.
2. Voortgang schilderen bankjes
Liesbeth zal in het nieuwe schooljaar contact opnemen met het Casparus College. Als
bekend is hoeveel bankjes de school kan gaan schilderen, zal Cindy met een actuele

stand van de te schilderen bankjes komen en zal worden bepaald welke bankjes de
school kan gaan opknappen.
3. Opknappen Stationsbuurt/route Station-Centrum
De opknapbeurt van de Stationsbuurt zit in de gespreksfase met alle verschillende
disciplines. Er wordt uiteraard gestart met de riolering, naar verwachting in het 4e kwartaal
van dit jaar. De prachtige presentatie van Chris wordt opgenomen in de uitvoering van de
plannen. Het eerste voorschot op de subsidie is binnen.
4. Stand van zaken Speelplan
Eind van het jaar moet het procesplan gereed zijn. Er volgt een participatie traject met
rondwandelingen met scholen en omwonenden. Verdere inspraak digitaal en via het
WeesperNieuws. Het college heeft als wens een natuurspeeltuin. Gekeken moet worden
of hier behoefte aan is en waar deze zou kunnen komen.
5. Groene hoekjes project
Gezien de huidige stand van zaken van de werkgroep en de bovenstaande discussie
wordt besloten dit onderwerp even te parkeren tot na het buurtpanel. Liesbeth wil
eventueel nog wel de buurt aanspreken en kijken wie er enthousiast te maken is.
6. Schildersbuurt stand van zaken
Werkzaamheden zijn praktisch afgerond. Otto zegt dat Ymere ook fietsrekken en borders
heeft aangepakt. Wel is er veel afval (betonresten van oude fietsrekken) blijven liggen. Op
een mail van Otto aan Ymere wanneer dat wordt opgeruimd heeft hij geen antwoord
gekregen.
7. Resutaat Ymere bus op de Sportparklaan (project Adoptieprullenbakken)
De bus is niet ingezet, deze had een ongeluk gehad waardoor het dak eraf lag. Ymere
besloot toen per woning langs te aan. Patrick Pieron zou het plan van Otto over de
adoptieprullenbakken meenemen en aansluitend terugkoppelen. Dit alles speelde begin
mei. Otto heeft nooit meer iets gehoord. Zijn conclusie is dat iedereen eerst enthousiast
roept dat het een geweldig plan is, maar dat er uiteindelijk geen animo is bij de VVE’s en
ook niet bij Ymere. Het project wordt daarom geschrapt.
8. Verzonden brieven overhangend groen
Bij navraag bij Ymere en de gemeente blijken er geen brieven verstuurd te zijn door
Ymere, wel door de gemeente. De controleur, die Chris Bakker was tegengekomen, was
inderdaad de heer Grijpink van handhaving van de gemeente. Hij heeft een maand of
twee geleden gecontroleerd op overhangend groen in de omgeving Herensingel en daar
waar overtredingen werden geconstateerd of gevaarlijke situaties de bewoners
aangeschreven middels een APV-formulier, met het verzoek dit te herstellen.
Schriftelijke reactie Ymere: ‘Wij controleren regelmatig tuinen, door het gehele bezit van
Ymere. Uiteraard is het niet mogelijk om alle tuinen van alle huurders jaarlijks te
controleren. Controles doen wij gebruikelijk op 2 manieren.
Incidenteel controleren wij een individuele tuin na een melding van omwonenden of
bijvoorbeeld gemeente,
Of we controleren per complex of per straat.
Als er meldingen zijn van overhangend groen horen we dat graag. Dan kunnen we daar
naar kijken. Wij controleren uiteraard alleen de tuinen van onze huurders, niet van
kopers.’
9 . Volgend overleg:
Dinsdag 18 oktober 2016 om 15.00 uur in de Commissiekamer van het Stadhuis.

