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Notuliste: Petra Vlutters

1). Opening en vaststellen van agenda.
Rikkie afgemeld
Bewonersbedrijf heeft de aanvraag voor vergoeding vrijwilligers ingetrokken.
2). Binnengekomen - en uitgaande post.
Zie poststukken in map.
- De raad debatteert 2 maart over de wijken en dorpen
- 6 maart is er een lezing en discussiemiddag va 17 uur over het basisinkomen in de Mozaïek
-Amarillis wil praten met de panels over mogelijkheden voor samenwerking. Eerste
bijeenkomst is 12 maart in het WTC
3). Mededelingen:
A). Wijkprogramma 2015 is huis aan huis verspreid
B). Hagendoornplein gesloopt.
Op de website onder kopje wijkpanel staan de nieuwe plannen.
De Schildkampen hebben bezwaar aangetekend tegen de hoge woontoren.
C). Vergaderdata wijkpanel 24-04, 12-06, 18-09 en 11-12.
Een eventuele wijkschouw wordt nog bekeken.
Nienke wijst op 19 juni repair, panel wordt 12 juni!
-Sjoukje wijst op de wijkkrant met stukje over de verkiezingen, dus de krant moet voor 18
maart bezorgd worden. 12 maart ligt de krant bij de bezorgers.
-Frans: hebben jullie gezien dat er een wandelroute is uitgezet met rood/witte bordjes door
wijkbewoners? Hij gaat hem bekijken.
-De bomen in de Dennenstraat worden niet herplaatst. Maar volgens Sjoukje moet er ook wat
gedaan worden aan de bomen die er nog staan, daar kun je met de kinderwagen niet langs.
4). Notulen vergadering 12-12-14.
Blz 1) De kerstboomactie is doorgegaan zonder container. Bij sommigen stond de tuin vol.

Vindt volgend jaar vervolg.
Blz2) Egelantierstraat is drukker geworden. Nienke vraagt in welke maand de meting is
geweest in 2013. Fridus denkt april maar kijkt het na.
Blz3) Sjoukje: Welzijn wil ze ook volgen daar wordt de gemeente mee bedoeld.
Er komen ook jongeren in de seniorenflat= Eikenflat.
Budget 2010: er is alleen geïnvesteerd in de ijsbaan en niet in de winterfair.
Het tekort voor de nulmeting wil ze graag halen uit het potje onvoorzien.

5). Toekomst van de wijk 2015-2020. Stappenplan. Zie bijlage.
Er komt van de gemeente een inloopmiddag. (Het komt vanzelf naar ons toe).
Fridus vraagt wel je gedachten erover laten gaan waar je wilt zijn met onze wijk in 2020.
Fridus: in feite weten wij als bewoners (steakholder) veel te weinig. Bv hoeveel mensen zijn
er nu eigenlijk geholpen door het frontlijnteam. Sjoukje vraagt of iedereen vragen wil maken
wat je wilt weten n.a.v. het wijkactieplan. Fridus stuurt het nogmaals op.
Er wordt een bijdrage gevraagd door spelend sporten (Ingrid van der Molen) om het 40 jaar
jubileum te vieren dmv een circus op 12 en 13 juni. Het panel stemt in met een bijdrage van
€ 1200,-.

6). Aanvraag Bewonersbedrijf. Zie bijlage.
Ingetrokken.
7). Zorgplan en Fruitpluktuin: de stand van zaken.
Fruitpluktuin: Ze gaan beginnen zodra het weer het toelaat. De gemeente wil controle
functie blijven behouden en het dus niet helemaal uit handen geven. In april zal alles in de
grond staan. Er wordt contact gelegd met de scholen. De omheining wordt uitbesteed. Er kan
geplukt worden in 2016 (struikvruchten). Sjoukje zegt dat 2017 het contract afloopt. Sjoukje
maar ook de overige panelleden hopen dat de fruittuin kan blijven zodra hij er eenmaal is.
Petra vraagt waarom er geen bomen komen, maar daar wil de gemeente zich niet aan
vastleggen. Fridus: wijkbewoners worden betrokken en er wordt een snoei cursus gegeven en
een cursus wat je met het fruit kunt doen.
Het is officieel gemeentegrond. Elkien mag alleen sociale huurwoningen bouwen en daar
zitten ze niet op de wachten, ze willen zelf graag koopwoningen omdat dat meer oplevert
maar dat mag niet van de minister. Een projectontwikkelaar vindt de wijk waarschijnlijk niet
interessant genoeg. Dus er is een grote kans dat de tuin er wel even kan blijven.
Sjoukje: in het begin is er iemand geweest die een tekening/plan gemaakt heeft. Nordwin
heeft wat aanpassingen gedaan. De planmaker komt nog met een rekening.
Zorgplan: De gemeente heeft eerst haar poot stijf gehouden omdat er samengewerkt moet
worden met het sociale team. Gisteren is het sociaal team uitgenodigd. Zij hadden het gevoel
dat ze niet meer welkom waren binnen het wijkcentrum. Fridus: er is nu een date geweest
maar nog geen verkering. De volgende stap is met de leden van het wijkpanel erbij. Sabina
had het graag andersom gezien. Sjoukje: het gesprek ging niet om het zorgplan maar om een
kennismaking met het centrum en wat daar aan activiteiten gebeurt. Sabina vindt dat we het
nu zelf heel ingewikkeld maken. Er is niet over het zorgplan gesproken maar daar moeten we
heel voorzichtig mee zijn. Groepen worden snel door elkaar gehaald. Ze wijst erop dat men
zelf ook vaak niet meer weet met wie ze gesproken hebben.
Fridus: je kunt het er ook over hebben waar je het zorgplan onder brengt.

Sabina wil wel weer eens proberen te kijken hoe het wijkpanel breder gedragen wordt. Bv uit
andere organisaties als sport en spel.
Er komt een discussie in de volgende wijkpanelvergadering.

8). Schoonmaakactie 17-19 maart. Gaat i.s.m. voortgezet- en basisonderwijs.
Zie de bijlage bij de agenda.
Fridus: Als het voorstel van Omrin niet gehaald wordt, wat gaat er dan gebeuren? Omrin wil
50% minder afval bij containers en daardoor de helft minder ritten. En dan moet dat ook nog
door bewoners en studenten zelf gedaan worden. Als zij de helft gaan rijden, dan wordt het
een puinhoop in de wijk. Nienke zegt dat je het (grof)afval blijft houden. Petra vraagt zich af
of het systeem van de 70% vol melding wel werkt, terwijl Omrin hier dagelijks twee keer
rijdt. Er blijft waarschijnlijk een deel inzitten.
Jitze: er moeten grotere containers komen. Frans denkt aan forse boetes. Nienke: ook het
blijven staan van de containers is een probleem.
Frans: Omrin en de gemeente maken zelf ook troep. Ze vegen nooit het restant op en er wordt
met de grasmaaier ook gewoon over plastic heen gemaaid.
Fridus: is het een idee om na de schoonmaakactie te bekijken hoe we de gemeente kunnen
bestoken wanneer het weer een troep is? Panel stemt in.
9). Stand van zaken over het probleem van trainen van (vecht)honden op speelweide “De
Lytse”.
Fridus: Er ligt een afspraak voor 5 maart, om te voorkomen dat andere loslopende honden
aangevallen worden. Frans: Er is een gesprek geweest met Peter Westerhof. Maar nog niet
met elkaar (met de eigenaar erbij). Er is ook een incident geweest maar omdat het niet bekend
was van wie de hond was, kon er geen aangifte worden gedaan van de kapotte jas. Frans: In
de verordening staat dat je geen gevaarlijke honden mag loslaten. Maar het is moeilijk aan te
tonen wat een gevaarlijke hond is. Het enige losloopgebieden is tussen de hekken op de Lytse,
voor de eerste Eikenflat en op de bult. Het probleem is dat er teveel honden worden losgelaten
wanneer er niet regelmatig controle is. Frans: als ze een keer komen handhaven op loslopende
honden en ze zien niets komen ze niet meer. Direct weer bellen zegt Sabina.
Er zijn dus twee problemen: Mensen die hun hond los laten lopen buiten de losloopgebieden
en 2. de Lytse waar gevaarlijke honden worden getraind waardoor anderen wegblijven en er
ook steeds meer mensen honden gaan trainen.
Sabina: welke vragen/eisen leggen wij voor op 5 maart. Zij vindt dat wij als panel niet kunnen
zeggen dat de eigenaar van de 5 honden daar niet meer kan komen, het is voor iedereen. Frans
is vooral bang dat er een keer een hond loskomt en een kind pakt. Sjoukje: laat je toe dat er
daar getraind wordt op vechten? Sabina: dat moet niet de eerste insteek zijn, eerst probleem
bespreken.
Hopelijk is er de volgende vergadering duidelijkheid.

10). Rondvraag en sluiting.
Geen vragen.
11.20 afsluiting

De volgende vergaderdata van het wijkpanel zijn: 24-04, 19-06, 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

