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Notuliste: Petra Vlutters

1) Opening en vaststellen van agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Sjoukje deelt mee dat ze vandaag iets
eerder de bijeenkomst verlaat.

2) Binnengekomen - en uitgaande post
Er is weinig binnengekomen. Zie poststukken in map.

3) Mededelingen
A) Lantarenpalen zijn dichterbij het zebrapad Egelantierstraat geplaatst.
Nienke vind de hele straat slecht verlicht, er zijn veel ongelukken de laatste tijd.
Bernard noemt nogmaals een snelheidsmeter te plaatsen. Wanneer de bussluis is
geplaatst kan het ook zijn dat de Egelantierstraat drukker gaat worden. Het panel is
ook voor een verkeerstelling. Fridus neemt contact op met Busse.
B) Bijdrage roekenplaag 2014
De gemeente heeft weer een aanvraag gedaan van €3000 en de woningcorporaties
hebben ook een toezegging gedaan. Volgens Petra Talsma gaat het momenteel
goed en komt de gemeente regelmatig controleren. Bernard hoort ook positieve
geluiden. Sabina zegt dat de roeken nu bij de ‘bulten’ zitten, net buiten de wijk.
C) De positieve wijkschouw van 10 december is geslaagd
Fridus stuurt iedereen nogmaals het verslag toe. Bernard licht toe dat wanneer je
naar de goede dingen in de wijk kijkt, het opvalt hoeveel er gebeurd is. Studenten
hebben zelfs uit eigen initiatief de groene aanslag van de flats verwijderd.

4) Notulen vergadering 15-11-13 en de kleine bijeenkomst van 17-01-14.
Sabina was volgens de notulen aanwezig terwijl ze er in werkelijkheid niet was. Er
volgt een correctie van deze notulen over hetgeen zij dus niet gezegd kan hebben.
Bernard heeft klacht ontvangen m.b.t. oversteken van honden bij het water. Hij heeft
de heer Faber benaderd waardoor er alsnog een hekje komt aan de waterkant. Een
bewoner (Hr. de Bie) heeft toegezegd een oogje in het zeil te houden Fridus geeft

aan dat de Bie bij hem terecht kan met mededelingen. Er gaat ook een
hondentraining georganiseerd worden. De opening van de hondenuitlaat wordt eind
mei gepland.
Blz. 5) De functie van Mevr. de Bue bij de gemeente is overgenomen door de heer
Westerhof.
Sjoukje: er is ingezaaid zodat er minder groen en meer bloemen komen.
Petra tipt Jitze dat hij met goede argumenten via Omrin wel een papiercontainer kan
aanvragen. Het is haar wel gelukt.
Beide notulen worden goed gekeurd.

5) Afvalproblematiek
8 april is er een bijeenkomst geweest om de afvalproblematiek in deze wijk te
bespreken en mogelijke “out of te box “ oplossingen te bedenken. Er zijn
ondertussen ondergrondse containers geplaatst maar er wordt nog steeds veel
naast gezet en men weet in de wijk niet hoe om te gaan met grof afval. Daarom is er
een bijeenkomst georganiseerd om het systeem te inventariseren (hoe werkt het) en
te ontdekken waar gaat het dan mis gaat. Wie een verslag wil kan het toegestuurd
krijgen. In de Vrijheidswijk die ook uitgenodigd was, zijn enige resultaten geboekt.
Dat er iedere vrijdag een extra ronde door Omrin door de wijk komt was de gemeente
niet bekend.
Jitze zegt dat er al een maand een takkenbos ligt. Hij gaat de gemeente bellen.
Allerlei punten hebben de aandacht gekregen: is het mensen duidelijk wat te doen bij
vermissing van de pas, is het te duur om een 0900 nr te draaien, is de taal niet
duidelijk, is het gemakzucht, verkeerde voorlichting, wat is de rol van iedereen bv bij
verhuizing enz.
Wat je vervolgens kunt doen, blijft moeilijk zegt Bernard, er is al zoveel geprobeerd.
Fridus noemt de reep- preek- zweep methode (eerst belonen, dan toespreken dan
bestraffen). Genoemde oplossingen zijn: continu open laten staan van de containers,
meer verlichting, camera’ s plaatsen, misschien een mobiele of permanente
milieustraat.
Sjouke noemt dat er nog steeds dumpplekken ontstaan. Petra zegt dat men zelfs
zonder pasje de container open krijgt.
Er komt een vervolg bijeenkomst. Petra wil er graag bij zitten. Hilde van der Iest leidt
dit gebeuren en gaat kijken wat haalbaar is (bv. wat zijn de kosten en organisatie van
een week bemanning bij een container).

6) Zorgplan De stand van zaken.
Het zorgplan is eind februari ingediend, het was de bedoeling om het eigenhandig
aan de wethouder te overhandigen maar dat lukte niet, het is opgestuurd. Fridus
hoopt dat er in mei een bijeenkomst komt.
Het viel Bernard op tijdens de conferentie dat samenwerking tussen alles wat er al
is, belangrijk wordt. De dromen van bewoners waren duidelijk maar er waren veel
vragen over hoe je ze waar maakt.

7) Vruchtenpluktuin Stand van zaken.
Vorige week is er een bijeenkomst geweest om te inventariseren of het idee
betaalbaar is. Het plan ligt nu bij de projectleider. De begroting moet rond de €15000
blijven. De hele grond moet bewerkt en verhoogd worden in mei/juni en dan
ingezaaid. In aug/sept volgt de afrastering, in nov/dec kan dan nog beplant worden

met diverse bessenstruiken die op verschillende tijdstippen rijp zijn. Dan heb je
vervolgens pas in 2016 de eerste pluk. Het Nordwin College dat de grond ook gaat
bewerken, wil een snoeicursus aanbieden en Fridus wil daar een cursus jam maken
aan toe voegen. Er is ook rekening gehouden met makkelijk weg te nemen struiken
mocht er toch ooit bebouwd moeten worden .Petra zou ook graag appelbomen willen
maar Fridus zit op fiat te wachten. Een doolhof wordt het eigenlijk niet meer, dat is
veel duurder. Er wordt geprobeerd de tuin onderhoudsvriendelijk aan te leggen

8) Rondvraag en sluiting
Bernard zit ook bij het bewonersbedrijf aan tafel. Het FLT heeft een nieuwe
projectleider, Peter Westerhof i.p.v. Astrid de Bue. Frontlijnteam heeft inmiddels ook
de wijk Camminghaburen erbij. Er komen meer mensen bij het Frontlijn. Hoe kunnen
we bewoners zover krijgen dat ze elkaar gaan helpen.(verbinden en versterken).
Fridus vraagt of er ook een fysieke plek bij komt in Cammingaburen. Bernard zegt
daarop dat ze eerst gaan inventariseren wat er al is, in het gezondheidscentrum bv.
kun je al wekelijks terecht.
Sabina: 12 mei begint de buurtpreventie vanuit het buurtbedrijf! Er wordt begonnen
met twee dagen in de week, 1 ronde per dag. Er komen opvallende jasjes en het
team gaat zaken doorgegeven (raampjes die openstaan, afval, verhuizingen ed.). Er
zijn nu tien mensen beschikbaar voor het team. Clara Mulder is coördinator. In
andere wijken werkt het preventief. Je ziet van alles en je kunt mensen
aanbevelingen doen.
Nienke geeft aan dat er een woning in haar straat is waar al heel lang niemand meer
woont en waar niets gebeurt en veel stank en post is. Bernard gaat ermee aan de
slag.
11.10 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. De volgende wijkpanelvergadering is op
vrijdag 13 juni.
Tot dan.

