Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 13 maart 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Bente van der Graft (wijkagent)
o Fatima Laghbili (Leefbaarheid Ymere)
o Helmo Schuurman (gebiedsregisseur Ymere)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Claudia Jonges (communicatie-adviseur gemeente Weesp)
o Gerben Langerak (beleidsadviseur, projectleider, gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Bureau Tertium, 3 personen
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 43 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Hoewel het buurtpanel er is voor inspraak, ideeën en suggesties ter verbetering van de
leefomgeving in de eigen woonwijk, staat een groot deel van de avond in het teken staan van
het gesprek over de bestuurlijke toekomst van geheel Weesp.
Maar allereerst koppelt de voorzitter de lopende activiteiten terug.
Het project met de adoptieprullenbakken is inmiddels in uitvoering. Aan de Sportparklaan zijn
inmiddels een aantal bakken geplaatst, die worden geleegd door buurtbewoners zelf.
Het moestuinproject bij Trainspotting zal de komende tijd worden gestart.
Voor de projecten van de werkgroep Sociale Activiteiten geeft de voorzitter het woord aan
Jarno van Westreenen.
Jarno vertelt dat de werkgroep Sociale Activiteiten al bijna drie jaar actief is en dat deze
enthousiaste groep inmiddels een drietal succesvolle en drukbezochte Burendagen heeft
georganiseerd. Omdat er behoefte bestaat in de wijk aan een vaste inloopplek in de buurt is
de werkgroep gestart met het opzetten van een buurtkamer. Inmiddels is de werkgroep zo
ver, dat ze aanstaande week de sleutel krijgen van het pand op de Kastanjelaan 2 A. Half
april zal daar de buurtkamer elke werkdag geopend zijn voor inloop, een praatje, een kopje
koffie of een eenvoudige lunch. De werkgroep gaat volgende week beginnen met klussen en
opknappen in het pand. Alle hulp daarbij is welkom. Ook is er nog behoefte aan gastheren
en/of gastvrouwen om aanwezig te zijn tijdens één of meerdere dagdelen dat de buurtkamer
open is door de week. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de werkgroep of via
buurtpanel@weesp.nl.
Aansluitend geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Natasja van den Berg van bureau
Tertium. Bureau Tertium is door de gemeente Weesp ingehuurd om een 15-tal gesprekken
met inwoners van Weesp aan te gaan over de toekomst van Weesp. Er is een notulist
aanwezig die alle opmerkingen en informatie van deze avond nauwkeuring opslaat en
verwerkt.
De heer Gerben Langerak van de gemeente Weesp geeft een korte inleiding met
inhoudelijke informatie over de aanleiding en de huidige stand van zaken van het project
Toekomstvisie.
Weesp moet in de toekomst een samenwerking aangaan met een andere gemeente wegens
(te) zware taken binnen het ambtelijk apparaat, de zorg en het fysieke domein.

De heer Langerak geeft een uiteenzetting van het tijdspad hoe de besluitvorming de
komende maanden eruit zal zien.
Vervolgens wordt er onder leiding van Natasja van den Berg in groepjes gediscussieerd aan
de hand van de hand-outs die van te voren zijn uitgedeeld.
De aanwezigen worden verdeeld in 6 groepen van 6-8 personen en worden verzocht de
volgende items op de hand-outs te bediscussiëren en in te vullen.
- Als eerste wordt gevraagd naar de kansen en de zorgen bij een samenwerking of
fusie met respectievelijk Amsterdam of Gooise Meren. Dit wordt per persoon op de
hand-out opgeschreven en per groep op grote vellen. Aansluitend volgt een korte
mondeling terugkoppeling per groep.
- Als tweede wordt de aanwezigen gevraagd om uit de ‘lijst met belangrijkste punten
om te bespreken met een mogelijke samenwerkingspartner’ een top 3 samen te
stellen uit de punten die men zelf het belangrijkst vindt en deze te noteren op de
hand-outs. Aansluitend wordt verzocht in het vak ernaast te noteren welke punten
men nog mist in deze opsomming.
Ook deze opdracht wordt mondeling per tafel even plenair teruggekoppeld.
- Als laatste worden de deelnemers verzocht om post-its te plaatsen op de flipovers
onder het kopje Amsterdam óf Gooise Meren met opmerkingen en associaties die
echt mee moeten worden genomen in de besluitvorming over de toekomst van
Weesp. De beide flipovers worden rijkelijk beplakt met de gele post-its.
- Achterop de hand-out zit verder nog een postcard, die verzonden kan worden naar
het college van B&W waarop ieder vrij is om zijn eigen tekst of opmerkingen op te
vermelden.
Natasja van den Berg dankt de aanwezigen voor hun input. Er gaat een lijst rond waarop de
aanwezigen deelnemers hun naam en e-mailadres kunnen vermelden om zich aan te
melden voor het Toekomstpanel. Ze kunnen aangeven of ze in het vervolgtraject benaderd
willen worden voor het invullen van een vragenlijst en/of voor gespreksbijeenkomsten. Alle
hand-outs zullen worden verwerkt en alle informatie van deze avond zal worden
meegenomen in het advies van het college van B&W.
Natasja geeft vervolgens het woord weer terug aan de voorzitter.
Omdat het een buurtpanel is met inspraak over alles wat met de wijk te maken heeft, geeft
de voorzitter de aanwezigen nogmaals het woord en vraagt of er nog onderwerpen zijn, die
men wil bespreken. De sessie over de toekomstvisie heeft echter al een groot deel van de
avond opgeslokt deze keer.
Aangezien er verder geen opmerkingen meer zijn en geen onderwerpen worden
aangedragen sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt de aanwezigen hartelijk voor hun
komst.
Leden van het comité Zelfstandig Weesp delen vervolgens nog flyers uit aan de aanwezigen.

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

