Verslag buurtpanel Centrum en de Buitengebieden
op 17 oktober 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Peter Eijking (wethouder gemeente Weesp)
o Zee Abrahim (beleidsadviseur gemeente Weesp)
o Rob Olde Kalter (teamleider Stadsbeheer, gemeente Weesp)
o Wilma Smit (jeugdagent)
o Bernadette van Hees (Versa Welzijn)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijken Centrum en de Buitengebieden: ca. 15 personen.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter, de heer Alexander Bruch.
Allereerst houdt mw. Abrahim van de gemeente Weesp een presentatie over het nieuwe
meldingssysteem voor klachten in de openbare ruimte: Fixi. Dit systeem heeft vele
voordelen op het huidige systeem. Het heeft een app waarmee direct een foto van de klacht
kan worden doorgezonden. De klacht wordt automatisch gemonitord en teruggekoppeld naar
de melder. Eerst krijgt de melder een bericht binnen 72 uur wat er met de klacht gedaan gaat
worden en als de klacht verholpen is krijgt de melder nogmaals een terugkoppeling.
Het systeem gaat eind van 2017/begin 2018 ‘live’.
Er zijn momenteel veel klachten over maaien. Dit wordt uitbesteed naar een aannemer.
Binnenkort loopt het contract af. De gemeente kijkt naar de nieuwe aanbesteding.
Verder zijn er klachten over dronken ‘hangouderen’ bij de Wolleweversbuurt. Daarover zijn al
veel meldingen gedaan, ook bij de politie.
Rob Olde Kalter, teamleider Stadsbeheer, zegt dat dit soort problematiek gezamenlijk met
handhaving, stadsbeheer en de politie zal worden aangepakt.
Er worden binnenkort extra handhavers aangesteld, daarvoor is geld vrijgemaakt door de
gemeenteraad.
De heer Vermeulen zegt dat de wet moet worden gehandhaafd. Als er niet gesanctioneerd
wordt heeft handhaven geen zin.
Er wordt verzocht handhavend op te treden op de uitgaansroute van de jeugd. Zij laten elk
weekend een spoor van vernielingen achter.
Vervolgens 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.
Vervolgens zijn er vragen en onduidelijkheden over de locatie Achtergracht.
Wethouder Eijking legt nogmaals uit hoe de procedure is verlopen. Er is recent gesproken
met de eigenaar van de grond en daarin heeft de gemeente aangegeven dat zij de grond zo
snel mogelijk bebouwd wil hebben. De hekken worden weggehaald. Helaas heeft de
gemeente in de vergunning destijds niets gezet over een nette schutting, zodat dit nu niet
kan worden afgedwongen.
Aansluitend gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om te discussiëren over de vraag: wat
kan er beter, mooier, fraaier en veiliger in de eigen woonomgeving.

Na een korte pauze komt de groep weer bij elkaar en worden de resultaten besproken.
Een aantal bewoners van het buitengebied wil graag meedenken met de eventuele
herinrichting van de Keverdijk. Ze stellen voor de bermen te vervangen uitwijkhavens. De
weg is veel te smal en deze uitwijkhavens zijn goedkoper dan het onderhoud van de bermen.
De bermen zouden smaller gemaakt kunnen worden, zodat auto’s daar niet meer kúnnen
passeren. De bewoners zouden graag worden betrokken bij eventuele veranderingen en
plannen, ook op de Lange Klompweg en de Utrechtseweg.
Een aantal bewoners van de Nieuwstad/Oudegracht wil graag een werkgroepje oprichten om
de gemeentelijke kerstboom in de Oude Gracht wat op te leuken. Met alleen lichtjes is de
boom wat kaal en ook het ponton waar de boom op staat kan fraaier.
Er wordt direct een werkgroepje gevormd dat op korte termijn bij elkaar zal komen.
De heer Vermeulen zegt graag mee te willen denken over ontwikkelingen in de binnenstad
en stelt zich beschikbaar. Er moet beter naar de burger geluisterd worden dan bij de
herinrichting van de Nieuwstad onlangs.
Een andere bewoner van de Nieuwstad zegt dat de gemeente maar drie van de acht door de
bewoners aangedragen suggesties op het renovatieplan van de Nieuwstad heeft
overgenomen. Niemand weet echter waarom de andere niet zijn overgenomen. Dringend
verzoek aan de gemeente: ‘Gemeente communiceer!!” Reageren en terugkoppelen is soms
nog belangrijker dan het verhelpen van een eigenlijke klacht!
De heer v.d. Westering, hoofd van de v.d. Muelen-Vastwijkschool, zegt erg tevreden te zijn
over de samenwerking met de gemeente. De school kampte met problematiek van
jongerenoverlast, brandstichting en vandalisme, maar na overleg met de politie en de
gemeente is een groot deel van de overlast teruggedrongen en worden nog verdere
maatregelen overwogen. De gemeente heeft zich erg actief en coöperatief opgesteld.
De aanwezigen zijn blij met het nieuwe meldingssysteem van de gemeente voor klachten in
de openbare ruimte. Wel zeggen ze dat de klachten dan ook direct bij de start goed moeten
worden afgehandeld om te voorkomen dat burgers weer gedemotiveerd raken.
De gemeente heeft de mogelijkheid ‘trends’ uit de meldingen te halen (wat wordt er nou
structureel veel gemeld?) en daar wat mee te gaan doen.
Een blijvende klacht is uiteraard het zware vracht- en bevoorradingsverkeer in de
binnenstad, met name op de Groeneweg.
De politie start binnenkort weer met het Donkere Dagen Offensief om inwoners bewust te
maken van inbraakbeveiliging.
In de Wintertuin is op 7 november een bijeenkomst met voorlichting over veilig wonen en
bankieren.
Een bewoonster doet een oproep voor meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. Er zijn 2
palen en inmiddels meer dan 40 elektrische auto’s in Weesp en dat worden er alleen maar
meer.
Er wordt in Weesp papier opgehaald door verenigingen op zaterdag en op maandag door de
gemeente. Kan dit niet samengevoegd worden? Of helemaal gegund worden aan de
verenigingen?
De twee voorstellen uit deze bijeenkomst worden opgepakt:
1. De gemeente zal bewoners van het buitengebied betrekken bij eventuele
2. Er wordt een werkgroepje gevormd om de gemeentelijke kerstboom in de Oude
Gracht wat extra cachet te geven.

Alle vragen zullen worden toegevoegd aan de voortgangslijst met vragen uit het buurtpanel
en door de desbetreffende organisaties worden beantwoord.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst.

Het volgende buurtpanel Centrum en de Buitengebieden zal worden
gehouden in het voorjaar van 2018.
Houd de site in de gaten: www.buurtpanelsweesp.nl

