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Notuliste: Petra Vlutters

1) Opening en vaststellen van agenda
Er zijn twee afmeldingen; Sabina en Sjoukje.
Vanuit de PVDA wil Eline de Koning graag bij het panel betrokken zijn, maar zij kan niet op
de vrijdagochtend. Ze kan eventueel wel op de woensdag komen bijpraten. Het panel stelt op
prijs dat er iemand op vrijdagochtend aanwezig kan zijn. actie
Fridus heeft contact gehad met Lutz Jacobi. Zij komt 28 juni om 13.30/14.00 uur naar de
zomerfair om bij te praten.
2) Binnengekomen en uitgaande post
Zie poststukken in map
3) Mededelingen
A) De wijkpanels zijn nog niet ingelicht over de komende decentralisatie
Fridus vindt het erg jammer dat er zo weinig communicatie is met de wijkpanels. ‘Waar is
onze stem, het gaat toch om de bewoners?’ Fridus is bang dat straks alles al dicht getimmerd
is en er geen inbreng meer mogelijk is, terwijl er veel ideeën in de wijk zijn.
Rickie heeft begrepen dat er een nieuwsbrief in de maak is die ongeveer over twee weken de
deur uitgaat. De gesprekken zijn tot nu toe veel gefocused geweest op de provincie, de partij
waar de zorg van overgenomen gaat worden. Na de zomer starten dan de gesprekken met alle
betrokkenen (panels e.d.) om te inventariseren welke taken waar komen te liggen.
Bernard vindt de zorg van het panel terecht.
B) roekenplaag
De roekenplaag is verdwenen. Ze zitten nu bij de Schieringerweg, bij de ‘bulten’. De
bestrijding in de wijk is vooralsnog geslaagd.
C) Schieringen- Zuid
16 juni is er een inloopavond over de plannen in Schieringen-Zuid in de Insulinde. Het wordt
georganiseerd door Elkien. Het wijkpanel is niet uitgenodigd maar belangstellenden kunnen
binnen lopen.
4) Notulen vergadering 25-04-14.
Blz 1) De hekwerken bij de hondenspeelplaats zijn inmiddels geplaatst.

De pluktuin blijft volgens Bernard een zorg maar volgens Nienke komt dat wel goed, het
duurt even.
De buurtpreventie loopt inmiddels.
5) Afvalproblematiek en de volgende stap.
8 oktober komt er een groot afvalpreventieprogramma. Het is een grote dag zegt Bernard
maar zowel hij als Fridus hebben hun zorgen om er zoveel geld in te stoppen. Een
schoonmaakactie van twee dagen beklijft niet, is hun mening. Het wijkpanel wordt gevraagd
o.a. voor de catering te zorgen. Rickie zegt dat het draaiboek al langer klaar ligt en er veel
standaard vragen in zitten. Bernard: de dag is weer een herhaling van facetten die allang
uitgeprobeerd zijn en die niet helpen. We kunnen beter op de vervolganalyse van17 juni gaan
kijken welke initiatieven tot gedragsverandering kunnen gaan leiden.
Pasjes vormen een probleem en ook bedrijven van buiten de wijk dumpen afval. Petra gaat
mee op 17 juni naar WoonFriesland aan de Eenhoorn.
Fridus en Bernard worden dus niet enthousiast van een grote schoonmaakactie waar het panel
wel aan mee moet betalen. Je richt je op de scholen en niet op de mensen zelf. Fridus vraagt
het panel of we mee moeten doen of af moeten haken. Petra, Jitze en Nienke vinden wel dat je
de faciliteiten moet bieden die gevraagd worden voor diegenen die wel opruimen. Jitze vindt
dat scholen meer aandacht moeten geven aan gedrag. Besluit
Rikkie zegt dat het bijzetten van vuil bij ondergrondse containers in de stad minder is
geworden. Jitze vraagt zich af waarom er nog steeds geen papiercontainer geplaatst is bij de
Esdoornstraat. Rickie gaat het onderzoeken. Fridus vraagt zich af of je als alternatief niet
gewoon een papiercontainer neer kunt zetten, Jitze vindt dat geen oplossing.
Bernard vertelt dat je drie soorten afval hebt, maar hoe kun je gedragsverandering
bewerkstelligen is de vraag. Hij stelt drie stappen voor: 1. Doorgeven van verhuizingen,
Jacob gaat dan langs om te vertellen hoe het men met het afval moet omgaan en controleert of
er een pasje aanwezig is, je kunt gaan beboeten als er dan toch afval staat Bernard is ook voor
een welkomstasje met voorlichting en reclamemateriaal. Bv. met een voorlichtings-cd en
kortingsbonnen voor de wijk.
2. Het pasjes probleem aanpakken. Bv. een doosje met pasjes bij het wijkcentrum neer zetten.
15 euro is voor veel mensen te veel om een nieuw pasje aan te schaffen.
3. Een week lang van 7.00 tot 23.00 iedere container bemannen en mensen belonen met goed
gedrag en bij verkeerd gedrag een folder en uitleggen geven. Mensen kunnen dan ook
voorgelicht worden bv. over dat je pasje op twee containers werkt en dat je kunt bellen in
deze wijk waarna het grof afval binnen vijf dagen wordt opgehaald.
Daarnaast kan een soort adoptiepersoon per container gezocht worden, iemand die de plek in
de gaten houdt, kan vragen wat mensen vinden en mensen aanspreekt. Voorstel is ook om het
bellen gratis te maken.
Bernard vraagt wat panel ervan vindt. Er komen veel positieve reacties.
6) Zorgplan en fruitpluktuin: de stand van zaken.
Het zorgplan is ingediend. Het wijkpanel mag gaan experimenteren met vervoer,
schoonmaak, zorgwoningen (brede opzet, voor ouderen to time-out, met het idee dat mensen
langer in deze wijk kunnen blijven wonen) en het wijkcentum als middelpunt maken van
vraag en aanbod. De begroting hoopt men voor de zomervakantie klaar te hebben.
Er is groen licht gegeven voor de fruitpluktuin. Helaas moet er weer een ambtenaar tussen
komen te zitten waardoor burgerparticipatie een beetje in de weg wordt gezeten. Het duurt zo

allemaal veel langer. Het panel wil graag dat het vertrouwen meer bij hen neergelegd wordt.
Dit jaar wordt begonnen met de grondwerkzaamheden. actie
7) Verkeersonderzoek Egelantierstraat i.v.m. bussluis Esdoornstraat
Fridus heeft contact gehad met Busse. In 2013 is er een onderzoek geweest in de
Egelantierstraat, deze gegevens kunnen nog gebruikt worden. Na het plaatsen van de bussluis
kan er dan opnieuw een onderzoek plaats vinden ter vergelijking.
Rikkie: vanuit Cammingaburen was er ook commentaar op de bussluis, zij maken ook gebruik
van deze route om naar huis te rijden. Er is bezwaar ingediend. Er wordt een mail gestuurd
naar Busse voor de stand van zaken, incl. gebruik van materialen. Actie 2 x
Rikkie ligt de begroting toe. Er is nog 9000 euro. Geld van 2010 (5000 euro) moet dit jaar
uitgegeven worden.
Er is nog Struunpadgeld van 2011/2012. De fitnessapparatuur is ernstig gesloopt. Er is een
hangplek ontstaan voor jongeren, deze ligt uit het zicht. Er zijn meerdere vernielingen
geweest op meerdere plekken zegt Bernard. Meldpunt overlast is ermee bezig. Er is een plan
om iedere avond te gaan kijken. Er zijn meerdere groepen op verschillende plekken. We gaan
grof investeren in tijd om te weten wie waar zitten. En er wordt een bordposter geplaatst ter
afschrikking met de mededeling dat vernielingen verantwoord worden op de daders.
Rikkie laat de mailinglijst rouleren om hem up to date te maken.
8) Rondvraag en sluiting.
-Bernard; het zomerseizoen komt er weer aan maar de buurtBBQ’s komen niet vanzelf op
gang. Kunnen we dat bevorderen voor de sociale cohesie? Kunnen we een BBQ- to- go
pakket bij het wijkcentrum te leen aanbieden (partytent met BBQ)? Hij moet dan wel weer
schoon ingeleverd worden of anders moet er betaald worden. Fridus werkt het uit. Actie
De leefbaarheid wordt aangetast waar gesloopt wordt (vnl. Hagendoornplein). Er zijn
dichtgetimmerde ramen en ook Carex levert mensen die niet goed voor de omgeving zorgen.
Ook worden cv’s eruit gehaald, liften gesloopt en camera’s gestolen. Vaart in de sloop blijft
belangrijk.
Er zijn wel mensen die graag weer terug willen in de wijk.
Jilles de Wolf zit in de lappenmand, hij is op de weg terug maar het duurt nog heel lang.
-Fidus vraagt of de panelleden ook bericht hebben gehad van TNT? Er verdwijnen een aantal
brievenbussen.
Opening van de wensboom is leuk geweest, er is een bordje door wijkpanel geplaatst en een
filmpje gemaakt.
Ook de hondenspeelplaats is op een leuke manier geopend. Mensen stellen het hekje voor het
water op prijs. Er zijn zelfs mensen die van ver komen voor deze plek.
Fridus meldt dat er geld is gereserveerd voor bankjes in de wijk, dus als er nog initiatieven
zijn, geef ze door.
-Petra vertelt dat afgelopen woensdag de straatspeeldag is geweest en dat het een succes was.
Door het springkussen en hoepels hebben de kinderen zich uitstekend vermaakt, ze zijn
doorgegaan tot 16.00 uur.
-Nienke zegt dat er foto’s van de wijk zijn gemaakt waarop je kunt zien hoe groen de wijk is.

11.10 is de afsluiting.
Fridus maakt een schema voor data na de vakantie en wenst iedereen een fijne zomer!
Actie/besluitenlijst:
1). Mail naar afdeling verkeer Hr. Busse over de stand van zaken bussluis Esdoornstraat en de
vraag of de bussluis geen belemmering is voor het bouw-en sloopverkeer. Fridus
2). Na plaatsen bussluis jaar erop een nieuw verkeersdrukonderzoek Egelantierstraat. Fridus.
3). Fridus zal de mogelijkheden van een BBG-to-go onderzoeken naar de mogelijkheden.
4). Contact met PVDA voor andere afgevaardigde i.v.m. vrijdagmorgen. Fridus.
5). Wijkpanel besluit om aan te sluiten bij de grote schoonmaakactie op 8 oktober in de wijk.
6). Rikkie zal intern contact opnemen met de projecleider over de stagnatie fruitpluktuin.

