Verslag buurtpanel Leeuwenveld en Weespersluis
op 5 oktober 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Joop Overmars (wethouder gemeente Weesp)
o Bente van der Graft (wijkagent Hogeweij)
o Fatima Laghbili (Leefbaarheid Ymerew)
o Petra Bekkers (Versa Welzijn)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Leeuwenveld: 9 personen.

De voorzitter, de heer Alexander Bruch heet iedereen van harte welkom.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
Ook de raadsleden Sluijk en van Unnik worden voorgesteld.
De voorzitter geeft een korte uitleg over het buurtpanel. Het is een platform voor
wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en plannen uit de wijk te ontwikkelen. De nadruk ligt
dus op initiatieven van de bewoners zelf.
Aansluitend stelt wethouder Overmars zichzelf voor als wijkwethouder van Leeuwenveld en
Weespersluis en geeft een korte toelichting over de Weesper Kei.
De heer Otto Ruts geeft een korte presentatie over de behaalde resultaten in de wijken
Hogeweij en Noord-West. Daar zijn twee actieve werkgroepen: Sociale Activiteiten en
Openbare Ruimte en Groen.
Mevrouw Dianne van Diest geeft vervolgens een presentatie over de Weesper Buurtwacht
en de WhatsApp groepen per wijk. Ze legt uit hoe deze werken en hoe iemand zich kan
aanmelden.
De voorzitter geeft vervolgens de aanwezige groep bewoners de gelegenheid enige tijd
gezamenlijk te brainstormen over de mogelijkheden en gebreken in de wijk.
Na verloop van tijd komt de groep met een aantal punten.
De Leeuwenveldseweg is een testbaan voor motoren en auto’s, hetgeen zeer gevaarlijk is
voor schoolgaande kinderen.
Mesen nemen te voet en te fiets de rotonde bij de Bouhuijstunnel linksom. Dit geeft
gevaarlijke situaties.
De interesses tussen Leeuwenveld 1, 2 en 3 lopen nogal uiteen. Wijk 1 is al volledig
gesetteld, terwijl wijk 3 net begint en er nog niet veel zicht op heeft….
Er is moeite om informatie te verkrijgen over de inrichting van de wijk in Leeuwenveld 3 en
de gehele Weespersluis. Graag grotere stukken groen en duidelijkheid over de procedure
van de inrichting en de inspraak daarop.
Verder willen de aanwezigen graag informatie over de toekomstige voorzieningen in de
wijken Leeuwenveld en Weespersluis.
De wethouder legt uit dat het bestemmingsplan leidend is. Er wordt per gedeelte, per grid,
invulling aan gegeven.
De bewoners van wijk 3 lopen naar het station via een stuk in wijk1 met veel overhangend
groen, net achter de kantoren langs. Er is van oudsher aan de achterzijde van het station
geen goede situatie voor voetgangers. Het voetpad in de Bouhuijstunnel houdt halverwege

op. De aanwezigen zouden graag de wijk eens schouwen met de gemeente inzake groen en
verkeer. Er zal met een aantal aanwezigen een schouw worden ingepland.
In het verleden was er veel zwerfvuil bij de kantoren bij Leeuwenveld, met name bij Nuon.
Nadat de VVE’s contact met hen hebben opgenomen is dit aanzienlijk verbeterd.
Nadat alle opmerkingen zijn genoteerd en de schouw wordt afgesproken dankt de voorzitter
de aanwezigen voor hun komst en sluit hij de bijeenkomst. Hopelijk zullen de buurtbewoners
in het volgende buurtpanel in het voorjaar van 2016 met grotere aantallen aanwezig zijn.

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

