Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 27 september 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Walter Langendorff (wijkagent)
o Fatima Laghbili (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 45 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
Aansluitend geeft de voorzitter het woord aan Nel Mateman. Zij blikt terug op de activiteiten
van het afgelopen half jaar van de werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd en vertelt over de
zeer geslaagde Burendag. De werkgroep buigt zich nu verder, samen met de werkgroep
Eenzaamheid, over de inrichting van een buurtkamer.
Verder vertelt Liesbeth Mos over de activiteiten van de werkgroep Groen.
Het project met de adoptie prullenbakken loopt nog.
Marjos Zwartjes is uitgenodigd het een en ander te vertellen over buurtpanel Zuid en
Aetsveld.
In Zuid is er een schoonmaakactie georganiseerd met jeugd bij het OAZ-gebouw. Deze actie
wordt periodiek herhaald. Dit is overigens een andere groep dan de vandalen, die de ruiten
een aantal weken eerder hebben vernield.
In het OAZ gebouw wordt wekelijks een Breicafe georganiseerd. Er is overigens ook een
biljart aanwezig!
Marjos Zwartjes doet een oproep om leden te werven voor het koersbal op maandag. Kost €
30 euro per half jaar.
Verder is in Aetsveld enige tijd geleden de zeecontainer geplaatst op het speeleiland voor de
jeugd. Het buurtpanel is in gesprek met de jeugd om deze zelf op te knappen.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Heijstee. Zij geeft een uitleg over de opzet van
het buurtpanel. Het is een platform voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en plannen uit
de wijk te ontwikkelen. Ze geeft een opsomming van een aantal activiteiten die inmiddels met
de partners van de buurtpanels en soms met de aanvraag van een Weesper Kei zijn
gerealiseerd: Burendag, bloembollen planten in de wijk, een werkgroep tegen eenzaamheid,
een high tea met de buurt, een buurtbarbeque, de buurt WhatsApp groepen, samen met
wijkbewoners de wijk schouwen, een bladblazer voor de jeu des boules baan.
De heer Abcouwer vraagt of de VVE’s ook een rol kunnen spelen.
Nel Mateman geeft als voorbeeld de kopse kant van de Heemraadweg. Deze is helemaal
heringericht door de VVE met bewoners in overleg met de gemeente.
Vervolgens gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om de mogelijkheden en knelpunten in
de wijk te bespreken.
Aansluitend volgt een korte pauze.
Na de pauze koppelen de diverse groepen hun bevindingen terug.

De groep van de Stationsbuurt zou graag bankjes zien bij de hondenuitlaatplek aan het
spoor. Een goede manier om contact te krijgen met buurtbewoners. Wel opletten met
hangjongeren op deze bankjes.
Er moet een plan komen voor het braakliggende terrein van de voormalige peuterspeelzaal
de Meidoorn aan de Sportparklaan.
Er is te veel groen rondom de flats. De VVE’s en de gemeente zouden moeten handhaven
op onderhoud. Bij de moskee zou juist wat meer groen gewenst zijn.
Verder zou er meer communicatie moeten plaatsvinden via de Burgerwacht en de WhatsApp
groepen. Meer aandacht voor inbraken.
Ook is de parkeerdruk vrij hoog en moet er aandacht komen voor zwerfvuil.
De groep van Hogeweij zou graag meer gebruik maken van de faciliteiten van het
Sinnigvelderplantsoen. Een echte picknicktafel erbij, zodat de buurt zomers ‘aan tafel’ kan.
Graag ook een definitieve bestemming van het plantsoen. Die is nog steeds onzeker.
De scholen kunnen ook meer gebruik maken van het plantsoen.
De fietsers bij de school vormen een groot probleem en gevaar.
Wethouder Heijstee zegt dat er een enquête is gehouden onder scholieren en ouders. De
fietsroutes zijn gescreend. Er is een top 15 uitgekomen met hotspots waar nu maatregelen
worden genomen. Verder is er een educatief programma voor de jeugd.
De groep van Noord-West wil meer aandacht voor zwerfvuil en hondenpoep.
Ook staat de Julianastraat, de oude Roskam, nog op het wensenlijstje als buurthuis.
Sociale cohesie is een probleem in de Schilderswijk. De samenstelling van de bevolking is
divers.
Veel tuinen staan bij hevige regenval snel onder water.
De groep vindt het gebruik van de vrije kunstgrasvelden bij de sportvelden heel positief. Een
sportieve ontmoetingsplek!
De voorzitter sluit de avond af met de oproep aan de aanwezigen om zelf met
buurtbewoners de uitvoering van bovenstaande actiepunten in te zetten. Uiteraard kunnen
de professionele partners van het buurtpanel hierbij helpen, maar het initiatief zou van de
buurtbewoners uit moeten gaan.
De groepen denken na over een buurtschouw en zullen dit terugkoppelen aan de
contactpersoon van de buurtpanels van de gemeente, Elles le Maitre
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst.

Het volgende buurtpanel Hogeweij en Noord-West zal worden
gehouden in het voorjaar van 2017.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

