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Notuliste: Petra Vlutters

1). Opening en vaststellen van agenda.
Afgemeld hebben zich Sjoukje Procee, Rikkie Hagen en mevr. de Koning
2). Binnengekomen - en uitgaande post.
Geen belangrijke post. Onderzoek Egelantierstraat september 2013 ligt ter inzage (25 blz).
De meeste verkeersdrukte lag toen tussen 17 en 20 uur.
3). Mededelingen:
A). Contract projectleider loopt niet door. I.p.v. Herman Lubbers komt Feiko de Boer
weer terug.
Het zou nog kunnen zijn dat er eerst nog een tussenpersoon komt (Hr. Löwik)
B). Nieuw bestemmingsplan Heechterp-Schieringen-Vliet 28 april op politieke agenda.
Bij het bestemmingsplan voor de gemeente komt het deel tegenover de Centrale ook bij deze
wijk. Er wordt altijd gevraagd of de wijk dan ook aanwezig wil zijn bij de gemeenteraad.
C). Vergaderdatum wijkpanel 19-06 wordt 12-06
4). Notulen vergadering 27-02-15
Fridus kijkt naar de BBQ en PvdA op het actielijstje. Er ligt nog geld klaar voor het
Struunpaad Schieringen-Zuid. Graag ideeën, wanneer het niet besteed wordt, gaat het terug
naar de gemeente.
5). Fruitpluktuin genomineerd binnen Nordwin-college.
Er is een prijs gewonnen! Een bokaal en certificaat voor de leerlingen. Sabina had er ook wel
graag naar toe gewild en uitgenodigd willen worden als wijkpanellid.
Volgende week wordt er gras gezaaid op de tuin en in de geultjes komen in eerste instantie
bloemen. Dan is het de bedoeling deze nog voor de zomervakantie officieel te openen. Er
moet een bord komen met hoe de tuin tot stand gekomen is en waar men met vragen terecht
kan.

6). Hoe groot/breed zal het wijkpanel moeten zijn?
Moeten bv. sportverenigingen, bedrijven, VVE er ook bij?
Sabina wil eerst duidelijk hebben wat een wijkpanel eigenlijk is. Omdat het een
aanspreekpunt is voor de gemeente vindt ze dat het breder moet zijn dan het huidige. Ze denkt
aan het benaderen van oa. zelfstandigen, scholen en de vereniging van eigenaren.
Fridus: we hadden destijds al een brede vertegenwoordiging die georiënteerd was op groen en
grijs / schoon, heel en veilig. Toen is er met Insulinde en deze wijk gepraat om een wijkpanel
te vormen op persoonlijke titel.
Sabina: maar je hebt het toch wel over dingen uit de wijk en we krijgen geld voor alle
bewoners in de wijk.
Frans vindt dat wijkpanelleden bewoners moeten zijn en bv. geen zelfstandigen.
Fridus vraagt of een zelfstandige of iemand uit de vereniging van eigenaren niet alleen voor
het eigen belang op zal komen? Sabina vindt dat bv. een kapster goed mee kan praten over de
wijk omdat ze ook belang heeft bij een schone en veilige omgeving. Je krijgt dan ook een
bredere kijk op de wijk. En dat er ook een afgevaardigde van de vereniging van eigenaren kan
aanschuiven omdat het bijvoorbeeld over de bomen in de straat kan gaan.
Fridus: dan nog ligt de vraag er hoe groot je wilt zijn als panel. Of, stelt hij, ‘we hebben
iedereen benaderd en niemand wil, wil je dan op de oude voet verder of naar een andere vorm
zoeken? Bv. een vorm van contact zodat je op de hoogte blijft’. Sabina wil graag blijven
horen wat er speelt en dat meldingen teruggekoppeld worden. Ook had ze graag bij de
schoonmaakactie de ondernemers willen betrekken.
Frans: je zou ze ook een keer kunnen uitnodigen (een afgevaardigde) en dan de mogelijkheid
kunnen geven aan te sluiten. Dat geld ook voor bv. de wijkagent. Maar zegt Fridus dan komt
het fysiek beheeroverleg ook niet meer van de grond. Jacob Vierkant kan ook uitgenodigd
worden.
Fridus gaat iedereen uitnodigen: verenigingen/instanties, scholen, bedrijven etc., en kijkt wat
de reacties zijn.
7). Evaluatie Schoonmaakactie 17-19 maart.
Zie bijlage. Fridus: de conclusie is dat er een tweetal weken minder aanbod van afval was
maar daarna was het toch wel gauw weer op het oude niveau. Hij geeft aan dat hij geen idee
heeft hoe men uiteindelijk de target wil behalen. Het is een mooie actie geweest en er was
gehoopt tot aanzet van ander gedrag. Wel kunnen mensen nu makkelijker beboet worden –
Wanneer een boete uitgeschreven wordt moet nu verhaal worden gehaald bij de pleger maar
het wordt nu omgedraaid. Eerst konden mensen nl. makkelijk onder een boete uitkomen door
de deur drie keer niet open te doen.
8). Stand van zaken over het probleem van trainen van (vecht)honden op speelweide en
loslopende honden in het Kalverdijkjegebied.
Er zijn nog geen echte ontwikkelingen. Het sociaal team heeft een gesprek gehad in een
portiek met de trainer van de honden. Fridus heeft hem ook gesproken, de trainer vindt dat hij
niets verkeerds doet, hij hanteert de regels voor trainen van honden en hij liet ook zijn
buitenlandse certificaten zien. Hij gaf ook aan dat voor hem het zo ook genoeg is geweest qua
gesprekken. Binnen het sociaal team zou iemand het oppakken maar die is momenteel
herstellende. Men gaat in kaart brengen of het om honden gaat uit de eigen wijk of om bv.
facebook oproepen voor gevaarlijke trainingen. Sabina: heeft het wijkteam nog niet duidelijk
of het om legale trainingen gaat? Fridus: zolang er geen schade is aan gemeentelijk goed, kun
je weinig doen.
Frans: zijn gedrag is in ieder geval niet wenselijk. Fridus vult aan dat de regels omtrent
trainingen van honden ingewikkeld zijn. Bv een hond aan de lijn op de fiets naast je mag

maar wanneer hij jou trekt is dat strafbaar. De definitie van een gevaarlijke hond ligt ook
lastig. Het panel gaat er nog meer verder.
9). Rondvraag en sluiting.
Frans is er nog achteraan geweest waar de bordjes in de wijk vandaan komen. Het blijkt dat
de drie noordelijke provincies wandelroutes hebben uitgezet.
Nienke vindt dat we meer achter de mensen aan moeten zitten die bijna nooit komen. Fridus
geeft aan dat de wijkmanager alleen aanschuift wanneer haar onderwerpen op de agenda
staan. Maar hij laat haar weten dat het panel haar graag vaker ziet.
Fridus: de landelijke schoonmaakactie heeft ook een jaarlijkse actie waarbij je mee mag
(wandelen).
2 mei is de disco en 9 mei de bingo.
Fridus sluit de vergadering om 10.35 uur.
De volgende vergaderdata van het wijkpanel zijn: 12-06, 18-09 en 11-12.

Actie/besluitenlijst:
1). Fridus zal de mogelijkheden van een BBG-to-go onderzoeken.
Frans heeft een tip voor een grote tent.
2). Contact met PVDA voor andere afgevaardigde i.v.m. vrijdagmorgen.
Fridus. Evelien Koning (PVDA) kan helaas niet op de vrijdag, er is haar gevraagd of ze kan
kijken of er iemand anders beschikbaar is. Er wordt contact gehouden.
3).Wijkactieplan
We wachten op uitnodiging om mee te praten over het wijkactieplan (panel hoeft het zelf niet
te schrijven)

4). Contact wijkpanel met sociaal team
5). Plannen voor het Struunpaad Schieringen-Zuid
moeten dit jaar komen om het geld te behouden

