Buurtpanel Hogeweij en Noord-West
Verslag werkgroep Openbaar Groen en Openbare Ruimte
op 18 oktober 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Cindy Kruidenberg (voorzitter)
- Otto Ruts
- Chris Bakker
- Helmo Schuurman (Ymere)
- Elles le Maitre-de Clerk
- Nelly Pastor
- Nel Mateman
Afwezig met bericht:
- Marianne Kraai
- Mia Neijman
- Liesbeth Mos

1. Opening
Cindy heet iedereen welkom. Liesbeth en Mia zijn naar huis gegaan, omdat Mia lelijk is
gevallen op weg naar deze vergadering.
De werkgroep is collectief verbaasd dat alle bankjes inmiddels geschilderd blijken.
Ook Cindy is hierdoor verrast. Dit is blijkbaar via een andere lijn gelopen.
Otto neemt contact op met Mia en Liesbeth, zodat zij het Casparus College hierover
kunnen inlichten.
2. Adoptieprullenbakken
Otto schetst kort de aanloop en huidige stand van zaken.
Cindy kan hier niks mee. Otto is in overleg met Ben Tames en Patrick Pieron van Ymere.
Chris zegt dat het schort aan de communicatie, zowel bij de gemeente als bij de
werkgroep over de hoe de lijnen lopen.
3. Groene hoekjes project
Wordt doorgeschoven naar een overleg waar Mia en Liesbeth weer bij zijn.
Er komt wel nieuwe beplanting met vaste beplanting bij de Zonnewijzer bij de Jan
Tooropstraat. Het onderhoud kan dan altijd nog door de buurt worden opgepakt.
4. Projecten Sociaal / Groen
Er is best een overlap tussen de diverse projecten van de twee werkgroepen Sociale
Activiteiten en Groen. Het zou goed zijn dit eens naast elkaar te leggen. Chris zal
hieromtrent contact zoeken met Nel Mateman.
5. Speelruimteplan
Er is opdracht verleend aan een extern bureau voor het Speelruimteplan. Onderdeel van
de onderzoeken is een inventarisatie in de wijken met kinderen zelf. Het college laat ook
de realisatie van een natuurspeeltuin onderzoeken. Het plan van Chris en het
braakliggende terrein aan de Sportparklaan wordt in het onderzoek meegenomen.
Eventueel moet het plan naar de raad. Chris zal zijn verslag nog digitaal naar Cindy
sturen ten behoeve van het onderzoeksbureau.

6. Stationsomgeving
Chris zal op verzoek van wethouder Heijstee eenmalig zitting nemen in een werkgroep
omtrent de herinrichting van de Stationsbuurt. Volgende keer zal Chris deze bijeenkomst
terugkoppelen naar de werkgroep.
7. Moestuinproject
Er zijn plannen om voor Trainspotting een buurtmoestuin te maken.
Er ligt een verzoek bij RO om deze grond niet te verhuren maar in bruikleen te geven.
BillyJean van Versa zal hiermee aan de slag gaan, samen met Otto en overige
buurtbewoners. Wordt vervolgd.
8. Rondvraag
 Cindy zegt dat de bordjes van de looproute vanaf het station klaar zijn.
 Otto informeert of het beeld van de herdersjongen van Burnie Bos eigendom van
de gemeente is. Cindy zal dit navragen.
9 . Volgend overleg:
Dinsdag 13 december 2016 om 19.00 uur in de Commissiekamer van het Stadhuis.

