Verslag buurtpanel Leeuwenveld (en Weespersluis)
op 4 april 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Joop Overmars (wethouder gemeente Weesp)
o Gerben Langerak (beleidsadviseur, projectleider, gemeente Weesp)
o Claudia Jonges (beleidsadviseur Voorlichting & Communicatie, gemeente Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Bureau Tertium, 2 personen
Aanwezig uit de wijk Leeuwenveld: 11 personen, en alsmede als toehoorder: een raadslid,
de gemeentesecretaris van Weesp en iemand van de TU Delft.

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.
Een bewoner noemt de vele verkeersafsluitingen tegelijk onhandig en onbegrijpelijk. Had dit
niet beter afgestemd kunnen worden? En wanneer wordt de nieuwe ontsluitingsweg naar de
A1 aangelegd?
De wethouder zegt dat met de projectontwikkelaars is afgesproken dat met de aanleg van de
ontsluitingsweg wordt begonnen als er 1000 woningen zijn verkocht. Deze afspraak blijft
staan, hoewel het door de versnelde verplaatsing van de A1 nu wat onhandig uitkomt.
De A1 zou eerst in 2020 gereed zijn. De ontsluitingsweg wordt ongeveer in dezelfde periode
aangelegd. Het bestemmingsplan is vastgesteld.
Over de afsluitingen in de zomer is het college nog volop in overleg met de Provincie, maar
gevreesd wordt dat deze afsluitingen toch wel zullen doorgaan.
Een bewoner zegt dat er op de Leeuwenveldseweg veel proefrondjes worden gereden door
auto’s en motoren van bedrijven op het industrieterrein Noord.
Een andere bewoner informeert naar de stand van zaken omtrent het station. De wethouder
zegt dat er veel opties waren, maar allemaal te duur. Er komen twee sporen bij. De
bottleneck is de spoorbrug met maar vier sporen. Er zijn nu nog meerdere varianten over
uitbreiden en verplaatsen. Uitbreiden van het huidige station heeft de voorkeur van het
college. Dit zal rond 2022/2023 gerealiseerd worden.
Er zijn al diverse geluidsschermen geplaatst, onder andere bij de spoorbrug. Het afmaken
daarvan zal afhangen van de beslissingen omtrent het station.
Er zijn nog veel punten uit het vorige buurtpanel en de fietsschouw niet opgepakt. De foute
verkeersborden staan er nog steeds. Veel is niet opgepakt. Is het mogelijk een tweede
smiley aan te schaffen als gemeente?
Er wordt veel te hard gereden op de Anna Horstinkstraat. Is het mogelijk daar
snelheidsremmers aan te brengen? Graag terugkoppeling daarover aan de bewoners.
Er staan veel langparkeerders (bv voor Schiphol) in de wijk. Daar staan ze blijkbaar liever
dan op het P&R terrein. Waarschijnlijk is daar weinig aan te doen, omdat het de openbare
weg betreft.
Ook werkt het aantal parkeerplekken in het bestemmingsplan niet in de praktijk. Iedereen
heeft twee parkeerplekken op eigen terrein, maar velen maken een garage van één plek en
parkeren de auto dan op de openbare weg.

De bewoners willen graag nog een reactie op de open eindjes van de schouw, bv inzake
prullenbakken en inspraak in de speeltoestellen.
De gemeente verwijst nu naar de projectontwikkelaar en vice versa.
De wijkbewoners zouden graag een aanspreekpunt vanuit de gemeente hebben voor dit
soort vragen of een emailadres. Iemand met bevoegdheid en voldoende informatie.
Er is een groot gebrek aan prullenbakken in de wijk. Het systeem van adoptieprullenbakken
is te makkelijk voor de gemeente. Ook hondenpoep wordt niet gehandhaafd.
De GAD voorziening naast het kantorencomplex heeft maar één inzamelbak voor plastic. Die
is vaak helemaal vol en het meeste staat ernaast.
De wethouder zegt dat men op een nieuwe opzet gaat van afvalinzameling in de toekomst:
VANG: van afval naar grondstof.
Bij de parkeerplekken ligt in de perkjes rond de bomen alleen maar zand. Waarom geen
bollen planten daar? Er is verder geen groen.
Een bewoner vraagt of Leeuwenveld III ook een aansluiting aan de achterzijde zal krijgen.
De wethouder antwoordt dat hij dat niet weet. Dit zal worden nagegaan.
Een bewoner noemt de gemeente een bodemloze put. De contactpersoon vanuit de
gemeente is glad als een aal en verwijst alleen naar het feit dat Althea het geheel nog niet
heeft opgeleverd.
De gemeente moet zaken oppakken en laten zien dat ze écht iets doet. Met de schouw van
november vorig jaar is niets gedaan.
De voorkant van het station wordt aangepakt. Wij aan de achterkant niet.
Er is geen verantwoordelijkheid, geen budget en geen mandaat. Als je dat niet hebt, heeft
het allemaal niet zo veel zin.
Een andere bewoner zegt dat er veel niet mag. Bv een leuke picknicktafel in de openbare
ruimte zetten voor algemeen gebruik. Dat mag niet van de gemeente.
De voorzitter en de wethouder beloven de volgende keer een terugkoppeling te geven op
alle punten uit de vorige buurtpanels en de fietsschouw, met een toelichting van team
Openbare Voorzieningen.
De rotonde bij de Bouhuijstunnel is ingeplant met mooie vaste planten. Kan dat ook bij de
andere rotonde op de Leeuwenveldseweg?
Alle vragen worden meegenomen en zullen worden beantwoord. De antwoorden worden op
de buurtpanel pagina geplaatst op de gemeentelijke website.
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.
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.
Gerben 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 een groep gediscussieerd aan de hand van
de hand-outs die van te voren zijn uitgedeeld.
De aanwezigen wordt 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.
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.
Een mevrouw die later binnenkomt verzoekt de notulist nog een opmerking mee te nemen in
het verslag omtrent de wildparkeerders in de wijk die op het P&R terrein horen. Zij pleit voor
een slagboom bij de wijk, die de bewoners zelf kunnen bedienen.
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 Leeuwenveld en Weespersluis zal worden
gehouden in het najaar van 2017.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

