Verslag buurtpanel Zuid en Aetsveld op 1 november 2016
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Herman Tuning (wethouder gemeente Weesp)
o Arjan Landzaat (wijkagent Aetsveld)
o Ricci Moaddine (Openbare Voorzieningen, gemeente Weesp)
o Patrick Pieron (Leefbaarheid Ymere
o Billy Jean van de Korput (Versa Welzijn)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsmedewerker gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Zuid en Aetsveld: ca. 40 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Er volgt een voorstelronde van de aanwezigen namens de professionele organisaties.
Arjan Landzaat stelt zichzelf voor als nieuwe wijkagent van Aetsveld.
Er zijn veel hangjongeren, vooral in de zomer bij de OAZ speeltuin van 17/18 jaar. Ze
draaien harde muziek tot wel 3 uur s ’nachts. Dat is niet het doel van de speeltuin.
De politie zegt dat ze wel meldingen nodig heeft om te kunnen gaan kijken.
Ria Gijben zegt dat er een bord wordt geplaatst bij de speeltuin, waarop de bestemming t/m
12 jaar wordt vermeld. Deze spelregels maken het handhaven makkelijker.
Aansluitend geeft de heer Pieron van Ymere op verzoek van het buurtpanel een presentatie:
‘Handhaving van schotels, portieken, tuinen en achterpaden’.
Een aantal aanwezigen zou graag eens meekijken met een schouw op de achterpaden.
Verder verzoeken de aanwezigen op een betere afwikkeling en terugkoppeling van
meldingen aan Ymere. De heer Pieron maakt na de vergadering een afspraak voor een
gezamenlijke schouw.
De heer Mansfelter, onafhankelijk verkeersdeskundige, geeft vervolgens een presentatie
over de verkeerscirculatie in wijk zuid II. Er komen een aantal alternatieve voorstellen aan de
orde, waarvan één de voorkeur heeft. De heer Mansfelter legt uit waarom.
Er volgt een korte pauze van ongeveer 10 minuten.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen over de presentatie.
Deze vragenronde mondt uit in een verhitte discussie tussen voor- en tegenstanders van het
aanpassen van de verkeerscirculatie in wijk zuid II.
De wethouder geeft een korte samenvatting van de stand van zaken tot nu toe.
Er is een schouw geweest en de werkgroep heeft zich met de onafhankelijke deskundige
over de problematiek gebogen.
De wethouder stelt voor de bevindingen van vanavond mee te nemen en te wegen.
Aansluitend moeten dan knopen worden doorgehakt in overleg met deze verkeerscommissie
en de deskundige.
Er sluiten zich een vijftal nieuwe leden aan bij de verkeerscommissie. Zij zullen worden
uitgenodigd voor de volgende overleggen als er nieuwe verkeersvraagstukken in de wijk zich
voor doen.
De gemeente is nu aan zet.
De wethouder zegt dat een eventuele verandering van de verkeerscirculatie in ieder geval
een formeel verkeersbesluit inhoudt.

Dit is een bevoegdheid van het college, maar de gemeenteraad moet wel geïnformeerd
worden. De wethouder zou hierover voor het kerstreces uitsluitsel willen hebben.
Er volgen nog een aantal aanvullende opmerkingen vanuit de aanwezigen.
De hoek Hoflandlaan/de Vliegerstraat wordt als bocht te kort genomen. De stenen vliegen
daar vaak in het rond.
Ook in wijk zuid I rijdt veel verkeer tegen de rijrichting in en ook daar gaat veel te veel en te
groot vrachtverkeer door de wijk.
De wethouder zegt groot voorstander te zijn van initiatieven vanuit de wijk.
De vergadering zou graag zien dat de wijken Zuid en Aetsveld een apart buurtpanel krijgen.
Dit voorstel zal worden meegenomen naar de stuurgroep.
Er is een rapport naar de raad gestuurd over verkeersveiligheid bij scholen. De conclusie: er
zijn een aantal knelpunten waar maatregelen worden genomen. Het rapport komt op de
gemeentelijke website. Het stuk wordt behandeld in de commissievergadering.
Zou het hek bij de speeltuin Reigersweide hoger gemaakt kunnen worden? De bal valt nu
steeds in het water.
De uitgang bij de Aetsveldselaan zou aangepast moeten worden. Deze is te hoog en te stijl.
Er is een inrijverbod vanaf de N236 naar de Utrechtseweg tussen 7 en 10 in de ochtend.
De borden bij de Lage Klompweg zijn echter heel onduidelijk geplaatst.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

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

