Verslag buurtpanel Centrum en de Buitengebieden
op 22 oktober 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Joop Overmars (wethouder gemeente Weesp)
o Bernadette van Hees (Versa Welzijn)
o Walter Langendorff (wijkagent Hogeweij)
o Maikel Huijsman (Leefbaarheid De Woningbouw)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijk Centrum en de buitengebieden: ca. 25-30 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de aanwezigen.
De heer Vermeulen zegt dat de regels beter gehandhaafd moeten worden.
Groenvoorziening, honden, hardrijden, etc. Er zijn veel toezeggingen gedaan en die moeten
worden nagekomen. In heel veel gevallen is dit niet het geval.
Mevrouw Lochtenberg zou graag een fysiek klachtenloket zien. Daar wordt aan gewerkt en
dat is een positieve ontwikkeling.
Graag aandacht voor de AH aan de Achtergracht aan de voorzijde.
Mevrouw Vreedevoort heeft al zo vaak met de gemeente gebeld. De ambtenaar die
uiteindelijk kwam, kwam veel te laat en ze heeft nooit een terugkoppeling gekregen.
De wethouder zegt dat er nu geld is gevraagd aan de gemeenteraad voor een klachtenloket.
Mensen willen het gevoel hebben serieus te worden genomen.
De heer Vermeulen pleit voor een externe klachtencommissie. Niet zelf het eigen vlees
keuren. Er zijn snelheidscontroles beloofd en meer handhaving op snelheid.
De Gemeente moet aangeven waarom er niet gecontroleerd wordt.
Utrechtseweg/Lage Klompweg is veel sluipverkeer en veel te zwaar verkeer.
De GAD neemt deze route onnodig met lege autos en rijdt ontzettend hard.
De wijkagent zegt dat de gemeente de controlepunten voor snelheidscontrole moet
aanvragen bij de Politie. Dit gebied wordt binnenkort een 30km zone. De Utrechtseweg wordt
dan opnieuw bestraat.
De heer Hutters zegt dat het ontzettend gevaarlijk is daar met de stroom fietsende
scholiertjes.
De Smiley is een goed idee, dat maakt mensen bewust van hun snelheid. De voorzitter zegt
dat deze rouleert in Weesp. Zo blijft het effectief.
Voorheen werd er vaak gecontroleerd en bekeurd door leerlingen van de politieschool. Is dat
nu ook mogelijk. De wijkagent zegt dat de politieschool een leerlingenstop heeft.
Mevrouw Beekelaar lijkt het een goed idee om in het centrum een fietsenstalling op te zetten
in een pand met een beheerder. Dit zou een plusbaan kunnen zijn en de fietsen zijn zo
bewaakt.
De wethouder zegt dat de fietsparkeerplaatsen nog worden uitgebreid. Een bewaakte stalling
zou een particulier initiatief moeten zijn met een verdienmodel. We kunnen hopen op een
dergelijk initiatie van derden. Eerst moet dan worden gekeken of het in het bestemmingsplan
past.

Mevrouw Beekelaar oppert misschien een tijdelijke stalling naast de AH op de Achtergracht.
Daar gebeurt toch voorlopig niets.
De heer Vermeulen zegt dat er misschien een paar autoparkeerplaatsen kunnen worden
geofferd ten behoeve van fietsparkeren.
Op de Achtergracht, verlengde stuk achter de Wintertuin, parkeren tientallen auto's op de
stoep. Er is een hoge parkeerdruk. Graag meer handhaving. Ook de BOA’s van de
gemeente zijn bevoegd te beboeten.
Wijkagent Langendorff stelt voor weer eens een rondgang te maken en te checken of
brandweer en politie er goed door kan.
Er wordt voorgesteld te bekeuren en meteen een tip uit te delen, dat er bij AH wel gratis
geparkeerd kan worden.
Er is veel rommel op gemeentegrond voor de hekken bij het braakliggende AH terrein. Dat
ziet er verschrikkelijk uit. Kan dit worden opgeruimd?
Op woensdag blokkeert het huisvuil op de Achtergracht en de Nieuwstad het trottoir. Lopen
met een rollator is daar niet mogelijk dan. Kan dat worden gehandhaafd?
Ook bij het oude postkantoor kan men al maanden niet met een rollator over de stoep, omdat
dit verbouwd wordt tot drie woningen.
De wethouder geeft een toelichting op de stand van zaken bij het AH terrein.
Het geheel ligt stil. Er is een bouwvergunning, maar dat geeft geen verplichting.
Wel is er overleg met de gemeente over tijdelijk gebruik van de ruimte. Hierin wordt niet heel
veel geld geïnvesteerd, want de situatie kan per maand veranderen.
De vergadering zou er graag een tijdelijke stadstuin inrichten, wat mooie zonnebloemen of
zo.
Er is een klacht over hondenpoep op de groenstroken en trottoirs langs de grachten wat niet
opgeruimd wordt. Graag handhaven.
De lege panden in de Slijkstraat zijn een doorn in het oog.
De wethouder legt uit dat als voor bv een bank de bestemming wijzigt, dit nooit meer
teruggedraaid wordt. Het heeft de voorkeur de winkelfunctie te behouden.
Er is veel overlast s ’avonds bij de ingangen van Rimini en Minevitus van bezoekers die
weggaan en buiten blijven kletsen.
Er zijn veel losse stenen in de bestrating bij de Wintertuin aan de Nieuwstad.
Er zou een reddingsboei bij de Sluis zijn met een haak. De heer Hutters kan deze niet
vinden. Zou dit alsnog gecontroleerd kunnen worden?
Kan zwaar verkeer met opleggers niet uit de binnenstad worden geweerd, net als in de grote
steden?
De borden voor het invaliden parkeren voor de Wintertuin staan verkeerd. Kunnen deze een
kwartslag gedraaid worden?
Er wordt voorgesteld de Achteromstraat voor fietsers twee richtingen te maken.
Dat zou het fietsprobleem in de Slijkstraat kunnen verminderen.
De heer Vermeulen vindt dat er voor het fietsprobleem in de Slijkstraat gewoon een paark
bekeurmomenten moeten worden ingelast. Dan is het probleem zo verholpen.

De wethouder zegt binnenkort een overleg te hebben met Politie en Gemeenteraad.
Al de genoemde punten zullen worden meegenomen.
Mevrouw Hutters vraagt of de winkels in de Slijkstraat in de winter verplicht kunnen worden
ijs voor hun deuren schoon te houden, net als vroeger.
De wethouder zegt dat de WDO dit regelt met de zaken zelf. De gemeente veegt alleen.
Het is niet opgenomen in de APV.
Desgevraagd door de voorzitter is er geen behoefte bij de aanwezigen om een werkgroep te
starten of een initiatief zelf uit te werken.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

Het volgende buurtpanel Centrum en de buitengebieden zal worden
gehouden in het voorjaar van 2017.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

