Verslag buurtpanel Hogeweij en Noord-West op 3 oktober 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Astrid Heijstee-Bolt (wethouder gemeente Weesp)
o Walter Langendorff (wijkagent)
o Helmo Schuurman (gebiedsregisseur Ymere)
o Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Noord-West en Hogeweij: ca. 25 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
De eerder toegezegde presentatie over het nieuwe meldingensysteem voor klachten over de
openbare ruimte gaat helaas (nog) niet door. Het systeem zal eind van het jaar in werking
treden. Wellicht kan de presentatie plaatsvinden in een volgend buurtpanel.
Allereerst geeft Elles le Maitre een korte uitleg over WeHelpen. WeHelpen is een landelijk
platform, waarbij de gemeente Weesp zich heeft aangesloten. Het is een soort lokale
marktplaats voor het aanbieden of verkrijgen van diensten. Er worden flyers uitgedeeld en er
is meer informatie beschikbaar op de website: https://weesp.wehelpen.nl.
Er volgt een korte terugkoppeling op lopende zaken vanuit de werkgroepen die actief zijn
vanuit dit buurtpanel.
Achtereenvolgens worden de Buurtkamer, het moestuinproject, de adoptieprullenbakken en
de Schildersbuurt kort besproken.
Vervolgens stelt de voorzitter voor in groepjes uiteen te gaan om te discussiëren hoe de wijk
mooier, fraaier, beter, schoner en veiliger kan.
De aanwezigen willen graag eerst nog wat punten bespreken.
Het is een vuilnisplaats bij de Ingelandenstraat achterzijde/Diemerdijkstraat.
Bij de bankjes aldaar ligt heel veel afval van de schooljeugd, maar er zijn geen
prullenbakken. Verder ligt er veel rommel in de sloot.
Bij de gesloopte Kostverlorenstraat rijden koeriersdiensten zo de stoep op bij het
speelpleintje. Geeft hele gevaarlijke situaties die voorkomen kunnen worden door een paaltje
te plaatsen.
Na de vernieuwing van het regenwaterriool aan de Amstellandlaan / Ingelandenstraat /
Diemerdijkstraat is er heel veel rotzooi niet opgeruimd. Slangen, platen, van alles. Waarom
wordt dit niet opgeruimd. Dat ligt er al weken met een lelijk scheef hek eromheen.
De wethouder constateert dat er veel vragen en klachten zijn over zwerfvuil, afvalinzameling
en vragen over andere zaken. Uiteraard gaat de gemeente hier serieus mee om en zullen de
opmerkingen meegenomen worden. Vanavond is echter het doel van de avond om
initiatieven vanuit de bewoners zelf te inventariseren ten behoeve van de leefbaarheid in de
wijk. Daarvoor is het buurtpanel ingesteld. Een deel van de aanwezigen bepleit echter toch
een juiste en correcte afhandeling van klachten die zij eerder bij de gemeente hebben
gedeponeerd.

Vervolgens gaan de aanwezigen alsnog in groepjes uiteen voor discussie.
Na ongeveer 20 minuten worden de resultaten besproken.
De heer Abcouwer heeft een plan voor de verpauperde bosschages achter de Brede School
en Moskee aan de M. Nijhoffstraat. Er is meer te maken van dit 7 meter diepe ‘oerwoud’ en
de omgeving wordt dan veiliger in de avond en nacht.
Actie: De heer Abcouwer wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering van de
werkgroep Groen en Openbare Ruimte.
De wateroverlast in de tuinen van de Schildersbuurt is nog steeds niet opgelost. Ymere zal
hiermee aan de slag gaan. De opzichter zal de huidige plannen toelichten in de werkgroep
Groen en Openbare Ruimte (zie verslag aldaar).
Desgevraagd antwoordt wethouder Heijstee dat het Speelruimteplan is vastgesteld door de
raad. In de komende werkgroep Groen zal het Speelruimteplan worden gepresenteerd en zal
duidelijk worden in hoeverre de inbreng van de werkgroep in het plan is meegenomen.
Er is rattenoverlast aan de Herensingel. Is dit al bekend en gemeld?
Er is veel zwerfvuil bij de snackbar aan de E. du Perronstraat. De omgeving verloederd.
De groenbakken aldaar kunnen niet gebruikt worden. Er zit iets vast en er kan dus niets in
gegooid worden. Is het mogelijk de ondernemers aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid om de omgeving schoon te houden?
De plastic containers in dit gebied worden veel te weinig geleegd. Alles staat ernaast en
ervoor.
Verder ligt er altijd veel zwerfaval en huisraad (grof vuil) bij de glasbak bij de moskee.
Mensen zetten daar huisraad neer zonder aan te melden bij de GAD. Moet daar niet meer
voorlichting over komen?
Kan er een bankje geplaatst worden aan het eind van de Sportparklaan bij de
hondenuitlaatplaats? Is een plek waar eenzamen contact kunnen maken.
De vijvers aan de Slauwerhoffstraat worden slecht onderhouden. Er is heel veel hondenpoep
en er lopen veel ‘foute/agressieve’ honden los.
De Burendag in gebouw Papelaan 99 was een geslaagde middag. De opkomst was hoog
met ca. 70 personen.
De Buurtkamer ontwikkelt zich ook heel positief. Er is nog plaats voor nieuwe vrijwilligers. De
openingstijden zijn van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur op werkdagen. Op donderdagmiddag
is er Bingo en op woensdagmiddag soep.
Er wordt gevraagd hoe het met de buurtpanels zal gaan na de herindeling. De wethouder
antwoordt dat dit eerst een ambtelijke fusie zou zijn, waarbij alles nog blijft zoals het is. Pas
na 2022 zou er daadwerkelijk iets gaan veranderen, maar dat is nu nog niet bekend. Hangt
ook af van de keuze met welke gemeente Weesp wil gaan samenwerken.
Er parkeren veel kleine vrachtauto’s (koeriers) op de stoepen in de omgeving van de
Kostverlorenflat. Deze worden helemaal kapotgereden. Kan hierop gehandhaafd worden?
Er zijn helemaal geen prullenbakken in de Frans Halsstraat en de Vincent van Goghstraat.
Kunnen deze geplaatst worden?
Kan Ymere wat meer publiciteit geven aan het nieuwe 088 nr.? Veel oudere inwoners zijn
nog gewend het lokale nummer te bellen voor reparaties en klachten.

Vanuit de Jan Tooropstraat wordt er tegen het verkeer in naar de Frans Halsstraat gereden.
Kan de politie hierop handhaven? De politie antwoordt dat dit recentelijk is gebeurd en dat er
diverse waarschuwingen zijn uitgedeeld.
Er wordt dinsdag 7 november een inloopmiddag in de Wintertuin georganiseerd waar
presentaties zijn over veilig wonen en veilig bankieren.
Er wordt voorgesteld om periodiek een spreekuur voor problemen en klachten te organiseren
met Ymere, de Politie en de gemeente in de Buurtkamer. Zodoende wordt het buurtpanel
‘ontlast’ van klachten en kunnen mensen toch hun verhaal kwijt. De Buurtkamer leent zich
uitstekend hiervoor. Iedereen reageert positief op de initiatief. Actie: Het voorstel zal worden
meegenomen en de mogelijkheden zullen bekeken worden.
Alle losse vragen uit dit buurtpanel worden toegevoegd aan de voortgangslijst met vragen uit
buurtpanel Hogeweij en Noord-West. Deze worden regelmatig aangevuld met de
antwoorden uit de diverse organisaties.
De twee voorstellen uit deze bijeenkomst worden opgepakt:
1. Voorstel hr. Abcouwer over bosschages Brede School bespreken en oppakken in de
werkgroep Groen
2. Kijken naar het opzetten van een maandelijks inloop-klachtenspreekuur in de
Buurtkamer voor problematiek in de openbare ruimte in de wijken Hogeweij en
Noord-West.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst.

Het volgende buurtpanel Hogeweij en Noord-West zal worden
gehouden in het voorjaar van 2018.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

