Verslag buurtpanel Leeuwenveld (en Weespersluis)
op dinsdag 28 november 2017
Aanwezig namens professionele organisaties:
o Alexander Bruch, voorzitter
o Joop Overmars (wethouder gemeente Weesp)
o Zee Abrahim (kwaliteitsmedewerker gemeente Weesp)
o Marcel Tromp (teamleider Openbare Voorzieningen)
o Jeroen den Dunnen (wijkagent Politie Gooi en Vechtstreek)
o Elles le Maitre-de Clerk (beleidsadviseur gemeente Weesp)
Aanwezig uit de wijk Leeuwenveld: 6 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’. Dit wordt breed in de pers belicht via de
gebruikelijke kanalen.
Met het systeem komt hopelijk een eind aan de vele frustraties over het terugkoppelen van
meldingen.
Een bewoonster vraagt of de gemeente controleert of uitbestede werkzaamheden op een
melding ook daadwerkelijk door de derde partij worden uitgevoerd.
Bewoners zeggen dat het melden op zich geen probleem is. Het probleem zit voornamelijk
bij het terugkoppelen van de informatie. Hopelijk wordt dat door dit systeem opgelost.
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.
Aangezien de opkomst te laag is om in groepjes uiteen te gaan om te discussiëren,
informeert de voorzitter plenair naar verbeter en verfraaipunten voor de wijken Leeuwenveld.
Een bewoner informeert naar de achterzijde van de tuinen aan de Leeuwenveldseweg.
Marcel Tromp legt uit dat verkoper Blaauwhoed de haagbeuken destijds heeft geplaatst om
uniformiteit aan te brengen aan deze doorgangsroute. Vele bewoners hebben dit echter
veranderd, hoewel dit in strijd is met de koopovereenkomst. Blaauwhoed heeft zelfs brieven
verstuurd met een boete van € 50,- per dag, maar daar verder niet op gehandhaafd. De
gemeente kan hier helaas niet op handhaven, aangezien dit liberaal rijksbeleid betreft.
Ook worden er in Leeuwenveld 3 veel opstelplekken voor auto’s anders gebruikt. Daardoor
dreigt er nu een tekort aan parkeerplaatsen te ontstaan. In Leeuwenveld 1 is het wel mogelijk
daarop te handhaven, in Leeuwenveld 3 helaas niet.
Dit is een leerpunt voor Weespersluis. Verder worden er in Weespersluis weinig wegen
aangelegd aan de achterzijde van tuinen.

Een bewoonster van Leeuwenveld I heeft veel klachten over het onderhoud van de openbare
ruimte van de wijk. De wijk bestaat inmiddels 20 jaar maar er is weinig groen. De aanplant
die er is, is van slechte kwaliteit, net als de grond. Bomen groeien gewoonweg niet.
Vervolgens somt deze bewoonster een aantal punten op in de wijk, die worden opgenomen
op de actiepuntenlijst.
Er wordt gevraagd hoe de stand van zaken is betreffende de renovatie van het station.
Marcel Tromp zegt dat er een subsidie beschikbaar is voor een aantal no-regret
maatregelen, dat wil zeggen: maatregelen, die eventuele toekomstige plannen met het
station niet in de weg staan. Een eventuele verplaatsing zou pas plaatsvinden rond 2027.
Er is een pakket met maatregelen. Helaas is de aanbesteding duurder uitgevallen, waardoor
en alleen geld beschikbaar is voor de centrum-zijde.
Wel worden er aan de noordzijde wat maatregelen genomen, zoals extra snoeien in kader
van veiligheid.
Bewoners van Leeuwenveld zien graag dat bankjes en prullenbakken aan de noordzijde
worden opgeknapt. Deze zien er schandalig uit. Verder is er slecht licht als je aan de
noordzijde uit het station komt. Kan daar een lichtmast worden bijgeplaatst? Dit zou het
gevoel van veiligheid zeker vergroten!
Verder ligt er altijd veel rotzooi in de weekenden dat er werkzaamheden zijn bij NS op de
plek waar de bussen stoppen en de mensen uitstappen. Kan daar een extra prullenbak
komen?
Besloten wordt om na de winter weer een schouw door de wijk te organiseren.
Deelnemers zullen te zijner tijd worden uitgenodigd mee te schouwen.
Een bewoonster vraagt of er genoeg parkeerruimte komt bij de scholen in Weespersluis.
Marcel Tromp antwoordt dat de schoolbesturen dat niét willen faciliteren. De scholen zullen
op piekmomenten 900/1000 leerlingen tellen. Het beleid is om fietsen in de wijk te promoten
en er en primair geen autowijk van te maken.
Wel grenzen de scholen aan de noordzijde aan de sporthal en het winkelcentrum, dus daar
zal wel parkeergelegenheid komen, waarbij wisselwerking met de scholen zal plaatsvinden.
De aanleg van de fietsstructuur in de wijk is gericht op de scholen.
Een bewoner vraagt of er al is nagedacht over een gasloze toekomst in de wijken.
Marcel Tromp antwoordt dat Leeuwenveld 2 al gasloos is. Het Meidoorneiland overigens
ook. Deel 1a van Weespersluis wordt met gas aangelegd én aansluiting voor zonnepanelen.
Ook de 2e fase is nog met gasaansluiting, maar daarna is de verdere bouw van
Weespersluis al gasloos. Er is momenteel overleg over welke alternatieven dan worden
aangeboden. Deze discussie loopt overigens in heel Nederland. Er zijn nog veel vragen.
Het actiepunt uit deze bijeenkomst worden opgepakt:
1. Na de winter een (fiets)schouw door de wijken met medewerkers van Openbare
Voorzieningen en Stadsbeheer van de gemeente. Deelnemers hebben zich al
aangemeld en zullen in het nieuwe jaar een uitnodiging ontvangen.
Alle vragen en verbeterpunten zullen worden toegevoegd aan de voortgangslijst met vragen
uit het buurtpanel en door de desbetreffende organisaties worden beantwoord.
Dit was het laatste buurtpanel Leeuwenveld met Alexander Bruch als gespreksleider.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst.

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

