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Opening
Voorafgaand aan de opening wordt er tijdens de koffie en thee al veel uitgewisseld.
Fridus van den Berg heet het gezelschap van harte welkom op deze positieve wijkschouw.
Het is de bedoeling om dit jaar naar positieve zaken te kijken;
wat is er allemaal wél gebeurd.
Het wijkgebouw wordt aan de zijde van de Wilgenstraat verlaten. Bernard wijst op de
hoeveelheid posters op de ramen waarop allerlei activiteiten worden aangekondigd. De
houtwerkplaats heeft haar zelfgemaakte artikelen ook vandaag weer te koop op de stoep
geplaatst. De groep loopt in Oostelijke richting en ziet daar ondermeer de pluktuin. De
pluktuin is een tijdelijke voorziening na de sloop van de Wilgenflats waar bewoners zelf
mogen plukken van de bloemenzee. Hij is vorig jaar ingezaaid. Bewoners vinden het
doorgeschoten meerjarige goed niet leuk. Bovendien ligt er zwerfafval tussen.
Er wordt weer geld vrijgemaakt voor eenjarige bloeiende soorten, vertelt Fridus.
De ´afvalboom´is omgewaaid. De vraag is of het nu ook afvalvrij wordt rond de boom.
Mevrouw Lakenmans vraagt of een bankje ook een optie is.
Ondertussen valt het een aantal aanwezigen ook op dat er nog wel het een en ander aan
zwerfafval in de straat ligt, maar dat mag bij deze positieve wijkschouw eigenlijk niet
genoemd worden.
Een aantal van de driehoog flats heeft algenaanslag. Het wordt van de bewoners verwacht
dat ze dat zelf onderhouden.

Er wordt vertrokken naar het Struunpad. Deze informatieve wandelroute is mede vorm
gegeven door KAW. Het groen wordt dmv van deze wandelroute betrokken bij de wijk. Dit is
een eis voor de Vogelaarwijken. Er bevindt zich ook een hondenspeelplaats langs het pad.
Deze wordt veel bezocht. Evenals de vissteiger die veel door kinderen gebruikt wordt.
Er zou nog over nagedacht moeten worden waar de vuilnisbakken moeten staan. De heer
Faber bekijkt waar langs de hondenroute de bakken het beste geplaatst kunnen worden.
Onderweg wordt er veel gepraat. Jammer dat je de belangrijkste zaken daarvan als notulist
niet vast kunt leggen. De wijk weer inlopend vallen de ogen op een mooi verzorgd tuintje bij
een portiek van een driehoog flat aan de Eikenstraat.

Eikenflats
De eerste Eikenflat is 9 december na renovatie geopend. De galerij is vernieuwd en hierbij
verbreedt (van 90cm naar 160/170 cm). Bewoners en ambulance personeel zijn er blij mee.
Een gevaar is nu wel dat er spullen worden geplaatst (fietsen, tuin- meubilair, afvalzakken).
De afwatering is vernuftig in de stalen constructie verwerkt. Iedere donderdag is er van 10
tot 12 uur spreekuur in de gele keet.
Jacob Vierkant wijst op de zandbak op het Koolwitjeplein. Hierover is in het najaar een zeil
geplaatst om het zand schoon te houden (van o.a. kattenpoep). De bewoners zijn hierbij
betrokken. De echte test moet nog komen in de zomer.
Er is ook een idee geopperd voor een mini dierentuintje om samen te onderhouden.
PAUZE
Vanaf 11.00 uur wordt een ronde gemaakt door de wijk Schieringen.
Als eerste wordt de buurttuin bezocht. Bewoners gaven aan behoefte te hebben aan een
volkstuinencomplex. Het ministerie van LNV kwam toen met een beschikbaar bedrag. Er is
met tien mensen begonnen aan de gezonde buurttuin waarna er veel aanmeldingen
volgden. Daardoor is het tuinencomplex onlangs uitbereidt. Er is momenteel een wachtlijst
van 25 mensen. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Er zijn vele nationaliteiten te vinden
op de buurttuin die eigendom is van de gemeente. Het plan is er een bessenstruiken doolhof
aan toe te voegen waardoor de wijkschouw volgend jaar waarschijnlijk een dagdeel langer
duurt.
Er wordt tevens stilgestaan bij het winkelcentrum aan de Esdoornstraat. De winkels zijn
gestut en er is een groot reclamedoek aangebracht. De kapper en de eigenaar van de
videotheek vinden het erg jammer dat de panden gesloopt gaan worden. Vooral de
videotheek heeft een sociaal karakter in de wijk.
Nathalie Lakenmans van Elkien vertelt dat de winkels met de achterliggende garageboxen
samen met het Hagedoornplein in fase 1 worden aangepakt. In augustus moet dit gedeelte

leeg zijn waarna de sloop in sept-okt plaats vindt. Nathalie toont een folder waarop ze de
fases aantoont. De bewoners worden ondergebracht in wisselwoningen van het deel dat op
dat moment nog staat.
Ongeveer de helft heeft aangegeven wel weer terug te willen keren in de wijk (maar dit
aantal loopt inmiddels iets terug).
Elkien probeert te kijken naar mogelijkheden voor het open houden van de
videotheek in combinatie met een info-aanspreekpunt.
Er komen eengezinswoningen terug. De Dennenstraat wordt doorgetrokken.
Fridus vertelt dat er een uitgebreid onderzoek is geweest naar het veiliger maken van de
Esdoornstraat. Hierbij zijn de bewoners ook twee keer uitgenodigd. Er is veel sluipverkeer
langs deze weg waaronder zich hardrijders bevinden. Om dit te voorkomen wordt er ter
hoogte van de baptistenkerk een bussluis geplaatst.
Fridus van den Berg sluit de bijeenkomst tegenover het wijkcentrum af. Hierbij vat hij samen
dat de bal steeds meer bij de bewoners komt te liggen om eigen initiatieven vorm te geven.

