
  

GWL-Koepel Vereniging         

 LEBO           

 Concept verslag van dinsdag 11 Oktober 2022, 20.00 - 21.30 uur 

Aanwezig:  

Marijn, Elsbeth, Mavi, Michel, Pieter, Marjolein, Mega, Corine. 

Voorzitter: Van Noor 

Notulist: Liselotte Westerterp                                                                                      

1. Welkom en Voorstelrondje           

         

2. Agenda, aanvullingen, wijzigingen.      

 Aanvulling: Klussendag komt onder punt 8.                                                              

    

3. Mededelingen:           

 In blok 6 is Marjolein afgetreden als voorzitter. Enrique is haar opvolger.   

        

4.  Verslag van vorige LEBO: Vaststellen notulen vorige keer (7 juni 2022).   

        

● Toevoeging punt 4: Er is inmiddels een openbare mailinglist van alle bestuurders en 

bewonerscommissies verstuurd via de mail door Marjo op 9 juni.   

 Suggestie: is een dropbox of centraal mailadres een goed idee? Er is veel 

behoefte aan uitwisseling.  

● Toevoeging punt 10:  Het kleine hekje dat vervangen moet worden zit tegenover blok 16.  

Ruth heeft nog geen foto gestuurd. Opmerking vanuit de vergadering: liever geen hekjes  

om openbare ruimtes af te schermen.  

● Punten op de Actielijst zijn afgewerkt, behalve de aanvraag voor de prikkers. Deze 

moeten via Buurtbudget Westerpark worden aangevraagd. Hopelijk kan dit nog vóór de 

klussendag.  

● Actieplan: Juul gaat achter de prikkers aan. Van vraagt het aan Saida. Mega biedt aan de 

prikkers op te halen, als mede de ringen.  

● De hondenpoepbak: Juul gaat Saida opnieuw benaderen.     

   

5. Waterleliegracht: Meerjarig plan voor Onderhoud  

Vanuit de Groengroep: Dit onderhoud wordt nu ecologisch aangepakt. Er wordt nu naar een  

kerngroep gezocht die betrokken willen zijn in het onderhoud van de gracht. Stadsdeel en de 

aannemer zorgen voor instructies en gereedschap.  



Dus meld je aan, dan kan er een WhatsApp- of email groep worden gevormd. De bijeenkomst 

wordt binnenkort georganiseerd.          

Vanuit de vergadering: Blok 6 wil graag helpen, maar Cradam zou ook kunnen helpen. Zij hebben 

er baat bij dat de gracht er goed uitziet.  

Groengroep: Er zijn ongeveer 4-6 mensen nodig voor dit onderhoudsteam. Op de oproep in de 

laatste nieuwsbrief zijn er 2 belangstellenden. Misschien zijn er pubers die graag in de bagger 

klussen? Het is wel aan te raden om een vaste kerngroep te hebben van ongeveer vier mensen, 

en die dan aan te vullen met “project-klussers.”   

  

-  

6. Laatste ontwikkelingen BBH:         

 Alles verloopt volgens plan. Er is een keuken besteld en de vloer is geëgaliseerd. De 

betonverf komt nog. Meer informatie staat in de GWL nieuwsbrief van 2 oktober. Er zijn inmiddels 

geen creatievelingen meer nodig voor de inrichting. Er wordt geschat dat het project begin 

November klaar zal zijn.          

     

7.  Stand van zaken rondom West Begroot/knotwilgen     

 Het plan kreeg  meer dan 50 “likes”, dus het is door naar de volgende ronde. Een toetser 

van de gemeente heeft het goedgekeurd. Van 31 oktober tot 28 nov 12.00 uur kunnen de 

bewoners van West op de site van West Begroot het plan Knotwilgen langs de Waterleliegracht 

hun stemmen uitbrengen. Er is in juni een overleg geweest met de bewoners van blok 5, 6, & 7 

over het plan. Alle voors en tegens en vragen zijn geïnventariseerd. Het verslag van de 

bijeenkomst is te vinden in het nieuwsbrief van 3 juli. Er komt eind oktober een 2e bijeenkomst 

met de betrokken blokken. Van stuurt binnenkort een uitnodiging.  Vanuit de vergadering: 

Kan het volgende overleg (van blokken 5, 6 en 7) wat rustiger? Zo blijft de sfeer prettig.    

              

8. Laatste Ontwikkelingen groenbeheer/klussendag:      

 Vanuit de klusgroep: Er is twee keer per jaar een klussendag, de laatste was op 12 

maart, de volgende is op 5 november. De vrijwilligers van de Groengroep gaat dan planten op 

Waterloop inzetten. Wij combineren dit met het kluswerk zoals hekken ruimen, zwerfvuil 

opruimen. Er wordt voor de kinderen een wedstrijd bladeren verzamelen voor compost 

georganiseerd. Jan Willem gaat kijken wat we in het BBH kunnen doen. We beginnen iets 

vroeger dan normaal, om 11.30 uur. Er komt een extra nieuwsbrief uit over de klusdag.  

Groenbeheer: We willen meer composteren. Maddie is bezig met de Gezonde Stad en een 

vrijwilligersgroep om dit voor elkaar te krijgen. Er komen drie grote compost trommels naast het 

BBH te staan, aan de zijkant bij de heg. De Compostinos (vrijwilligers) zorgen dat het groenafval 

naar de goede plek gaat. Bewoners krijgen speciale zakken en instructies.  

Vergroening/Duurzaamheid: De plannen worden nu samengevoegd in een Masterplan.  

 

Verlagen van de heggen: De meeste hekken zijn weggehaald, maar de groene palen staan er 

nog. Het Stadsdeel gaat deze verwijderen. Hopelijk gaat het dit jaar nog gebeuren, want dan 

kunnen de heggen eindelijk gesnoeid worden naar de geplande 120 cm.  

De heggen van privétuinen op enkele hoeken zijn nog steeds te hoog. De veiligheid is zo in het 

geding. Zijn er geen kader afspraken hierover? De heggen op hoeken moeten drastisch worden 

verlaagd, maar lager dan 120 cm hoeft niet.  

Van: De heggen bij openbare ruimte worden door de gemeente volgens de vastgestelde regel 

gesnoeid maar de bewoners zijn verantwoordelijk voor het snoeien van de heggen van hun 



privétuinen.  De Koepelvereniging pakt het probleem over te hoge heggen op hoeken met het 

bestuur van de VvE’s op.  

9. Lopende Zaken/ Klachten  

● Snelverkeer 

Klacht vanuit blok 12:  We zien alleen maar méér scooters, en niet minder. Er zijn ook steeds 

meer voertuigen op het terrein.  

Antwoord vanuit blok 4: De voertuigen bezorgden ons ook veel ergernis. We hebben geklaagd bij 

de gemeente, en nu zijn de auto’s weg. Maar als het scooters of aangereden bomen betreft dan 

wil de gemeente bewijs zien, zoals foto’s.  

Vanuit de vergadering: Kunnen er geen blokkades komen op plekken waar veel gereden wordt? 

Het aanspreken van scooterrijders werkt niet. De wijkagent lijkt er niet zo vaak te zijn.   

Kunnen we een bordje zetten bij de brug over de Waterleliegracht?  Of paaltjes in de grond zoals 

bij blok 1 op de Waterpoortweg? Hisham van blk 6 heeft een telling gemaakt van het aantal 

scooters die op 1 dag over het pad bij Waterleliegracht reed.   

Actie Plan: Michel gaat Hisham met Nico van de motorclub koppelen. Van zorgt voor de 

aanwezigheid van Saida, onze gebiedsmakelaar en Cees, onze buurtregisseur bij de lebo zodra 

de motorclub een “presentatie” klaar hebben.  

Als bewoner kun je een Mor-melding doen (Melding Openbare Ruimte Overlast).. 

Vanuit de vergadering: Zet dit punt graag op de agenda van de volgende LEBO.  

● Ratten.  

Bij blok 6 zijn er momenteel veel ratten in de tuintjes. Er worden geen bestrijdingsmiddelen meer 

gebruikt, dat kan de oorzaak zijn. Bewoners moeten de vogels niet meer voeren. Misschien 

kunnen we ze hier op aanspreken? Ratten zijn ook bij blok 1 en blok 12 gesignaleerd.    

Actieplan: We doen een oproep in de nieuwsbrief om een idee te krijgen hoe groot de overlast 

van ratten op het terrein is en een oproep om geen eenden en vogels te voeren. Indien er veel 

meldingen zijn nemen we contact op met de GGD.      

  

10.  Rondvraag 

● Kan er een kruiwagen worden aangeschaft voor het terrein? Die hebben we vaak nodig 

voor tuinafval. Antwoord: Er is geen plek bij bbh om een kruiwagen te stallen. Blk 12 en 

blk 16 hebben kruiwagens, die kunnen op verzoek uitgeleend worden.  

● Rondom de tafeltennistafel (vlakbij het voetbalveld) liggen veel peuken, vermoedelijk 

door medewerkers van Bang.. Wie spreekt ze er op aan? Als het incidenteel is dan kan 

de oplettende bewoner het zelf doen. Bij aanhoudende probleem kan een melding 

gedaan worden bij koepel ( via mail)       

     

 Actie Door wie Per wanneer Voortgang 

     

1 Extra nieuwsbrief over 
klusdag op 5 nov. 

Elsbeth z.s.m.  

2 Bestuur VvE’s benaderen 
over privétuinen met te hoge 
heggen 

Bestuur z.s.m.  



3 Aanvragen 5 vuilprikkers Juul/Van z.s.m.  

4 Gemeente om nieuwe 
hondenpoepbak vragen 

Juul z.s.m.  

5 Hisham  aan de motorclub 
koppelen 

Michel z.s.m.  

6 Oproep in Nieuwsbrief over 
rattenoverlast 

Elsbeth z.s.m.  

 


