Verslag buurtpanel Zuid en Aetsveld
op 28 maart 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Herman Tuning (wethouder gemeente Weesp)
o Cindy Kruidenberg (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Bureau Tertium, 2 personen
Aanwezig uit de wijken Zuid en Aetsveld: ca. 35 personen, alsmede een drietal raads- en
commissieleden.

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 wordt er gesproken over lokale zaken in de eigen buurt. Alexander zegt dat
het voorstel om de buurtpanels van Zuid en Aetsveld te splitsen (nog) niet is overgenomen
door de stuurgroep, die de buurtpanels aanstuurt.
Verder is het helaas niet gelukt om voor dit buurtpanel een keer een locatie in Aetsveld te
vinden om te vergaderen. Wellicht lukt dit een volgend keer.
De beslissing over de rijrichting in wijk Zuid II is genomen na lange discussie. Het geheel ligt
nu bij de raad ter besluitvorming.
Een aantal buurtbewoners heeft zich na het vorige buurtpanel nog willen aansluiten bij de
werkgroep Verkeer. De heer de Boer zegt dat deze werkgroep inmiddels maandelijks bij
elkaar komt, maar breder kijkt dan verkeer. De werkgroep houdt zich inmiddels ook integraal
bezig met zaken als brandgangen, verlichting, stoepen, en bomen. Belangstellenden zijn
zeker welkom om aan te sluiten.
Het bord bij de speeltuin is geplaatst. Hoewel er nog wel overlast wordt gesignaleerd door
sommige bewoners, zeggen de meesten dat het zeker gereduceerd is. Men moet bij overlast
wel blijven bellen met de politie.
De heer de Boer mist nog drie zaken op de voortgangslijst, het hek bij het speelterrein
Reigersweide, de te hoge uitgang van de wijk Zuid en het verkeerd geplaatste
inrijverbodsbord bij de N236. Deze punten worden alsnog opgenomen op de voortgangslijst.
Er zou een oplossing worden gezocht voor de vrachtwagens die op dinsdagochtend
geparkeerd staan aan de Fijnvandraatlaan. Ook deze vraag wordt nogmaals uitgezet in de
organisatie.
Afgelopen vrijdag is een gasleiding kapot gereden in de wijk. Er is brandweer bij geweest,
maar de stratenmakers reageerden volgens de wijkbewoners niet adequaat. Zijn deze wel
goed geïnstrueerd voor dergelijke calamiteiten? De wethouder zegt toe dit uit te laten
zoeken.
De heer de Boer vraagt naar de termijn voor terugkoppeling van een melding. De wethouder
zegt dat het meldingssysteem op korte termijn wordt gewijzigd. De terugkoppeling zal dan
aanzienlijk verbeteren.

De heer Fokkens zegt dat door het gebruik van kunstmest op de weilanden rond Aetsveld
het onkruid aan de buitenkanten langs de schuttingen van de tuinen erg hard groeit. Kunnen
de machines van de gemeente daar een keer langs? De wethouder zal kijken of de
gemeente dit kan faciliteren als daar behoefte aan is.
Verder vraagt de heer Fokkens of er een ouderen sociëteit kan worden opgezet bij bar
Olympus in Aetsveld. De vergrijzing is hoog in de wijk.
Aansluitend geeft de voorzitter het woord aan de heer Michiel Hulshof 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.
Cindy Kruidenberg 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.
Cindy geeft een uiteenzetting van het tijdspad hoe de besluitvorming de komende maanden
eruit zal zien. Het betrekken van bewoners is een belangrijk onderdeel van de
besluitvorming.
Vervolgens wordt er onder leiding van Michiel in groepjes gediscussieerd aan de hand van
de hand-outs die van te voren zijn uitgedeeld.
De aanwezigen worden verdeeld in groepen van ca 6 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 strijdpunten op te schrijven;
onderwerpen en zaken, die men belangrijk genoeg vindt om duidelijk stelling over te
nemen tijdens de onderhandelingen met Gooise Meren en/of Amsterdam.
- Als laatste worden de deelnemers verzocht om associaties: steekwoorden die kort de
gevoelens omschrijven die óf Gooise Meren óf Amsterdam oproepen.
- 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.
De aanwezige buurtbewoners vinden dat er op sommige onderwerpen te weinig informatie
beschikbaar is en te weinig vergelijkbaar cijfermateriaal om daadwerkelijk een mening te
kunnen hebben of een keuze te kunnen maken tussen Amsterdam of Gooise Meren. Graag
zouden zij, desnoods via de media, alsnog dergelijke informatie ontvangen.
Michiel 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.
Michiel 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. Nadrukkelijk vraagt hij of er naar aanleiding van het verzoek van de heer
Fokkens (om het opzetten van een ouderen sociëteit in Aetsveld) of er mensen zijn die met

dit voorstel aan de slag willen gaan. Mevrouw Knaven reageert. Zij wil graag in contact
komen met de heer Fokkens. Mevrouw Knaven is met een werkgroep bezig activiteiten te
organiseren voor eenzame ouderen rondom gebied Oversingel. Daar is zij druk mee, maar
ze wil wel graag meedenken met een eventuele nieuwe groep bewoners, die hetzelfde wil
opzetten in Aetsveld.
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.

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

