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Vergadering
Datum
Aanvang

:
:
:

1

Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
21 september ’17
19.30

5

Aanwezig
:
Marjo Kroese (bestuur), Maryam Ben Hayoune (gebiedsmakelaar gemeente), Hassan
Ziani (buurtbeheer), Tilly Sloog, Elsbeth Horneman, Juul Backerra, Maryn Schut, Hans Bax, Corine
Marseille, Marijke Trotz Koning, Michel Floris, Anita van der Stap, Willem Boender, Marty Woudhuizen,
Alexander Chemyakin
10

Edith Andriesse (verslag)
Afmeldingen
15

1.

:

Tim v.d. Velde (politie), Floor Kramer (Alliantie), (Josje Groen, Ruth Schipper)

Opening en mededelingen
Marjo stelt zich voor als nieuwe voorzitter. Rondje.

2.

Verslag LEBO van 8 juni

20

n.a.v. actiepunten
punt 2: er is bij blok 12 nog geen nieuw ontwerp gemaakt. Het is nog onduidelijk
hoe het plan zich ontwikkelt, het is nog niet gelukt om de stronken van de
meidoorn weg te halen. Anita en Maryam zullen hier contact over onderhouden.
25

30

-

Maryam verzoekt om een jaarplan. Waar moet aandacht heen? Dit kan ook op
sociaal gebied zijn. Als er signalen zijn, kunnen die naar Marjo gestuurd. Zij
speelt het dan door naar Maryam.

-

De laatste maanden zijn weinig klachten bij de politie over nachtrustverstoring
Notulen zijn vastgesteld

3.

Mededelingen

35

40

Tim van de Velde wil bij hondenbezitters onder de aandacht brengen dat het
aanlijngebod nog steeds van toepassing is en dus ook (of juist) op het GWL-terrein
honden aangelijnd horen te zijn. Hij constateert dat er de laatste weken steeds meer
honden niet zijn aangelijnd. De boete die hier op staat is 90 euro. Gebeurt het op een
kinderspeelplaats dan is het 140 euro.
Volledigheidshalve: geen ‘poepzakje’ is ook 90 euro boete.
Hij gaat hierop controleren en zo nodig verbaliseren.

45

Verder houdt het brommer rijden over het voetpad zijn bijzondere aandacht.
Afgelopen maanden zijn hiervoor meerdere bekeuringen uitgedeeld.

50

Er zijn er onlangs een auto-inbraken aantal geweest, waarvan 4 op een nacht, aan
de Isaac Googelweg. Dit is voor de politie moeilijk aan te pakken, zeker op deze
locatie. Daarom: ‘laat geen waardevolle voorwerpen in de auto achter’, dan wordt de
kans op inbraak een stuk kleiner.

55

Bewoners kunnen Tim nog steeds bereiken via de Centrale 0900-8844 (ook het
nummer voor niet-spoedeisende assistentie) en dan vragen naar wijkagent Tim van
der Velde of via het invullen van het contactformulier via de website Politie.nl, kopje
‘Mijn Buurt’.
Aanspreken op straat mag natuurlijk ook. Hij sluit ook vaak aan op het spreekuur van
Rochdale en Ymere voor de Staatsliedenbuurt. Dit vindt plaats in Huis van de Buurt
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‘de Koperen Knoop’ in de Van Limburg Stirumstraat op de dinsdagen en
donderdagen van 10.00-11.00 uur.

5

Belangrijk: Bel bij spoed altijd 112, want 112 daar red je levens mee EN vang je
boeven mee!
Ook bij verdachte situaties mag 112 worden gebeld. (bv. Iemand die gereedschap bij
zich heeft en bijzondere interesse voor een bepaalde (brom) fiets toont)
-

Op 22 september zal om 11.00 het startschot worden gegeven van de aidsweek. Daarom zal op het Watertorenplein een autootje staan met Angela
Groothuizen en toeters en bellen.

-

Ten aanzien van het eventuele optoppen van blok 4 zijn al veel bezwaren bij
de gemeente binnengekomen. Maryam verwacht wel dat er een vergunning
voor af zou kunnen worden gegeven. Maar er is nog geen vergunning
aangevraagd.

-

De fruitbomen hebben dit jaar niet voldoende vruchten. Er zal daarom geen
pluk/taart-bakdag komen.
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Stand van zaken speeltoestel achter blok 2

Er waren acht bewoners bij elkaar gekomen. Van de gemeente was Jaap
Broekema er. De ontwerper moest wegens ziekte verstek laten gaan.
Het mooie was dat men het snel met elkaar eens was. In grote lijnen komt het
erop neer, dat de wens is een nieuwe vertaling van wat er stond terug te laten
komen, wat voldoet aan huidige veiligheidseisen, aangevuld met mogelijkheden
voor kleine kinderen van 1,5 - 3.
Jaap zal op basis van alle input een briefing maken voor de ontwerper.
Vervolgens zal de ontwerper op basis daarvan een aantal ideeën bedenken. Die
ideeën zal hij voorleggen.
Planning:
- rond 30 september briefing naar ontwerper
- rond 15 oktober bewonerspanel met Jaap en ontwerper
- daarna zsm definitief ontwerp
- voor eind van het jaar nieuw toestel en verplaatste bankjes
5.

Verdere verduurzaming GWL
De gedachte is om eventueel meer zonnepanelen te plaatsen. Ook juist op
de corporatieblokken. (Op een aantal koopblokken is het al gerealiseerd.)
Vanuit blok 1 is het met de Alliantie al vaak geagendeerd. Floor Kramer
heeft wel gezegd dat ze hier belangstelling voor heeft. Er is een groepje
trekkers, waaronder Liv Zaborsky.
Blok 6 (geen huurdersblok) heeft ook belangstelling. Omdat ze geen
gemeenschappelijke ruimte hebben, is de realisatie minder makkelijk als
bijvoorbeeld bij blok 2.
Men vindt het van de zotte dat er nog zoveel lege daken zijn in deze
ecowijk.
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Naast zonnepanelen kan om te verduurzamen ook gedacht worden aan:
kookgas eruit en inductie erin. Het is ook mogelijk om subsidies te krijgen.
Maryam suggereert dat dit ook eventueel als onderdeel van het gebiedsplan
kan worden gesubsidieerd.

5

Ideetje van Marijn: volgend buurtfeest veganistisch koken (op inductie).
6.

Meningspeiling gebruik buurtbeheerhuisje
In het verleden zijn er weleens feestjes geweest. Er was een groepje
bewoners die ‘vergaderde’ en Hassan trof er doppen van drankflessen aan.
Dit is niet de bedoeling is. Het geeft overlast, meldt hij.
Anita vindt dat die prachtige ruimte wel voor meer gelegenheden gebruikt
kan worden dan nu gebeurt. Juul zegt dat er maar een wc is en het
keukentje maar piepklein is. Niet ideaal voor feestjes. En er is
burenoverlast, zeker als mensen en kinderen in- en uitlopen
Hassan zegt dat het huisje wel heel intensief wordt gebruikt voor
vergaderingen en dergelijke.
Ook is het bij feestjes volgens sommigen gevaarlijk in verband met de trap.
Als het druk is, zoals met het buurtfeest, dan verstopt bovendien het toilet.
Hassan heeft toen twee dagen moeten dweilen. Hassan wil ook niet
degene zijn die moet beslissen wat wel en wat niet mag, als er aanvragen
komen en hij weet niet wat hij er mee aan moet, dan zal hij met het bestuur
overleggen.
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Het lijkt een goed idee om de regels ten aanzien van het gebruik duidelijk
in de nieuwsbrief te zetten. Juul en Hans zorgen dat hier een tekst voor
wordt aangeleverd.
30

7.

35

Input voor ALV van 16 november

-

Het punt van de heggen en hekken is in eerdere bijeenkomst besproken.

-

Vanuit de koepel moet een heel dringende oproep gedaan worden dat
mensen komen. Ook in de nieuwsbrief.

8.

Rondvraag

40

-

Rattengangen komen steeds terug. De GGD zou een uitgebreid onderzoek
doen. Volgens Hassan is er al vijf jaar geen onderzoek gedaan. Er wordt
alleen een bestrijdingsactie gedaan. Maryam gaat contact opnemen. De
ergste verzakking is bij de damtafel en ook vlak bij de peuterspeelzaal zit een
verzakking.

-

De tattooshop is uit de kiosk: over wat erin komt is niets bekend.

-

De Waterpoortweg wordt opnieuw bestraat. Dat is nauwelijks van tevoren
gecommuniceerd. Ook Hassan wist van niks. Er is wel een bewonersbrief een
week van tevoren gekomen, maar dat was alleen een mededeling. Corine zou
het veel beter hebben gevonden als er ruime tijd van tevoren bij omwonenden
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gepolst was wat er nog meer voor wensen waren. Maryam gaat onderzoeken
wat er nog meer gaat gebeuren.
-

Het is niet duidelijk wie de fontein onderhoudt. Waternet? Stadsdeel? Maryam
gaat het uitzoeken.

-

Volgend weekend gaan de perken aan het Watervalplein gewied worden en er
komen nieuwe planten.

5

10

Einde bijeenkomst: 20.55
- Planning
15

23 september

schoffelen

9.30

9 november
16 november

LEBO
ALV

19.30
20.00

20

Actielijst/Aandachtspuntenlijst
No Onderwerp
Actie

Door

Datum uitvoering

ontwerp en mailtjes beantwoorden

Hans

tzt

Voorstel schetsen en aan Maryam
sturen
3 Buurtbeheerhuisje Punten tekst voor nieuwsbrief

Anita

tzt

Juul

Voor weekend

4 Rattengangen

Maryam

tzt

Maryam

tzt

1 Blok 11
2 Blok 12 heg/nietjes

5 Fontein

Zorgen dat er gedegen onderzoek
komt naar oorzaak
Onderhoud onderzoeken wie het
repareert en moet onderhouden

