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Vergadering
Datum
Aanvang

:
:
:

Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
8 juni 2017
19.30

5

Aanwezig
:
Hans Bax (voorzitter), Marjo Kroese (bestuur), Elsbeth Horneman, Hassan Ziani
(buurtbeheer), Corine Marseille, Anneke Lagerweij, Nanno Gastman, Tilly Sloog, Marty Wouthuizen, Klaas
Jonges, Marty de Jong, Marijke Trotz Koning, Michel Floris, Arie Drost (later)
10

Edith Andriesse (verslag)
Afmeldingen

1.

:

Juul Backerra, Maryn Schut, Maryam Ben Hayoune (gemeente)

Opening en mededelingen

15

Het extra onderwerp: brommeroverlast dat werd ingebracht door Nico
Dekker wordt alleen op de agenda gezet als hij er is. We hebben er
bovendien geen tijd voor, met overvolle agenda.
20

2.

Verslag LEBO van 23 maart
n.a.v. pag: 2. Regel 45 Sander = de hovenier
n.a.v. actiepunten:

25

30

35

-

De borden bij de Waterpoortweg zijn niet weggehaald. Het bord bij het
voetbalveld heeft de politie laten verwijderen, omdat het onduidelijk was.

-

Hekwerk bij ’t sportveld wordt gerepareerd.

-

Er zijn nog steeds geen plantjes bij de boomspiegels.

-

Met de laatste snoei-dag van de fruitbomen is er een kersenboom
gesnoeid in een tuin van blok 15.
Notulen zijn vastgesteld

3.

Onderhoud Openbare Ruimte

40

45

a. Er is veel gebeurd met de gracht. Hij is schoongemaakt. Het is nog
steeds zoeken wat het natuurlijk evenwicht moet worden. Het is een
vijver en heeft geen doorstroom. Er is wel een verbinding, maar die is
maar naar een kant, er is geen verversing. Er worden binnenkort weer
Waterlelies geplant.
b. Corine geeft een power-point-presentatie over de heggen en hagen op
het terrein.

50

Hekken
Het gaat om Heras-hekwerk met bovenbuis. Er is ongeveer 1,8 km
hek in de wijk. Ongeveer de helft begrenst privétuinen.

55

In 2005 is een derde van het gaas verwijderd.
In 2013 is ongeveer 125 meter verwijderd bij de nutstuinen D en E, en aan
de oostkant van de Waterbaan.

1
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Er zijn ook enkele stukken versterkt hekwerk.
Op 9 plekken op het terrein is het hek beschadigd. Op sommige plekken is er in het
hekwerk gezaagd. Buizen waar geen gaas in zit gaan snel loshangen.
5

Rondom buurtbeheer is het nog wat rommeliger. Als het hek gerepareerd wordt gaat
het daar weer snel kapot vanwege spelende kinderen.
Heggen
10

Deze worden gesnoeid op 1.40. Op sommigen plekken wordt op 1.60/1.70 gesnoeid.
Sommige heggen zijn heel breed, sommigen smal.

15

Op sommige plekken hebben bewoners experimenten gedaan om de
heggen lager te snoeien. Bijvoorbeeld tussen blok 9/10, vanwege de
veiligheid. Bij blok 6 zijn andere plantjes neergezet.
Men ervaart (bijvoorbeeld op de fiets) hogere heggen als gevaarlijk.

20

25
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35

Bij een advies van landschapsarchitecte Annemiek Diekman in het Masterplan werd
gezegd dat 1.20 de ideale heghoogte zou zijn, maar dan zouden hekken moeten
worden gesloopt.
Corine doet het voorstel om de hekken te verwijderen, oftewel het opvolgen van het
advies van het masterplan. Ze zou het versterkte hekwerk bij de speelvelden wel
willen laten staan.
Er is destijds begonnen met de uitvoering van dit plan, maar het zou een hele dure
kwestie zijn. Echter, het gedeelte waar het gaas weg is (275 meter) zou het hek
volgens Corine en Hassan vrij makkelijk verwijderd kunnen worden, zelfs door nietprofessionals. Aanwezigen kunnen zich voorstellen dat bewoners op klussendag
kunnen helpen hiermee. De resterende 560 meter zou je dan gefaseerd kunnen
verwijderen suggereert Corine.
Het smaller maken van een heg zoals blok 12 nu doet om fietsen te parkeren, zou
niet moeten worden geschuwd.
Corine wordt gecomplimenteerd over het gedegen onderzoek.

40

Er is vooralsnog onduidelijkheid over de snoeihoogtes. Hans neemt contact op met
Bertus Koppens van de gemeente over het snoeionderhoud. Duidelijke
communicatie over de snoeihoogtes is in ieder geval van belang. Oftewel: het is
noodzakelijk om een duidelijk bestek op te geven.

45

Er wordt hier en daar gesuggereerd om zelfs op sommige plekken naar 1.00 te gaan.
Variabele heghoogtes wordt gewaardeerd. In feite is hetgeen wat tijdens het
masterplan is besloten, niet uitgevoerd.
Het weghalen van het hek bij blok 9/10 ging vrij snel volgens Michel.

50

Corine vraagt de koepelvereniging om op de ALV een besluit te nemen over haar
voorstel.
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c. Geluidsoverlast bij paard

5

10

15

Nu het paard en daardoor ook de lange bank weer terug is, wordt door sommigen
opnieuw ernstige overlast ervaren van hangjongeren zegt Marty de Jong. Er komt
een voorstel om dat hek ’s nachts op slot te doen. Marty de Jong wil dat graag voor
haar rekening nemen. De hekken bijvoorbeeld om 23.00 uur dicht en om 9.00 open.
Ook al kunnen ze via een sluiproute naar binnen.
Hassan heeft hier nog nooit klachten over gehad. Tim ook nooit aldus Hassan. Als
Maryam en Tim terug zijn zal Hans hierover contact met hen opnemen. Wij kunnen
niet zomaar beslissen om een stuk van het terrein af te sluiten. De hekken zijn van
de gemeente.
Volgens Hassan moet gewoon de politie gebeld worden als er overlast is. Volgens
Marty komt de politie nooit als je belt voor hangjongeren. Volgens Hassan worden
jongeren overal weggejaagd.
N.B. Hans heeft een melding over extra surveillances vanwege fietsen die in brand
waren gestoken.

20

4.

25
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35

Potje geld is er. Er wordt € 500,-- gereserveerd.
Ook een waadpak kan worden gekocht. Kosten ongeveer € 90,-Buurtfeest wordt ook deels gefinancierd uit deze pot.
(N.B. Slechts drie aanwezigen zijn bevraagd door de ROC-leerlingen die
het feest organiseren).
Het plan van een paar kinderen om een schommel bij het paard te maken, lijkt de
aanwezigen geen goed plan, vanwege de overlast die er al is. Beter lijk het plan
om dat bij de speeltuin te doen. Alleen is dat een ander potje, de gemeente zou
die speeltuin opknappen.
Blok 1 is nog steeds bezig met begroeiing tegen de loods. Er is een plan. Dat
wordt een andere keer verder besproken, met het bestuur van de koepel.
5.

40

Bewonersinitiatieven

LEBO

Men betreurt het dat Maryam niet aanwezig is. Helemaal omdat zij zoveel
actiepunten heeft.
Na de zomer gaat Marjo Kroese het LEBO voorzitten. Hans blijft in het bestuur.
Hij heeft het druk genoeg met andere zaken.

45

LEBO is in principe een uur. Anderhalf is dus eigenlijk te lang vindt men. Anderen
vragen zich af of het juist niet te kort is. N.B. De koepelbestuursvergadering is
aansluitend aan het LEBO, om de mogelijkheid te hebben punten meteen bij de
kop te nemen.

50

6.

Rondvraag

De rattengangen of andere verzakkingen moeten nog beter onderzocht worden.
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Michel vraagt zich af waarom de andere bestuursleden van de koepel er niet zijn
bij dit LEBO. Hij had begrepen dat de gedachte van het ‘Lebo-nieuwe stijl’ was,
dat alle bestuursleden altijd aanwezig zouden zijn. Volgens Hans was de
verandering echter dat – indien mogelijk – de bestuursvergadering na het LEBO
plaatsvindt, zodat er meteen besluiten en maatregelen kunnen worden genomen.
Deze avond is dat ook een feit.
Einde bijeenkomst: 21.00

10

15

- Planning
11, 12, 20 21 juni
1 juli
9, 10, 18, 19 juli
21 september
9 november
16 november

schoffelen

9.30

schoffelen
LEBO
LEBO
ALV

9.30
19.30
19.30
20.00

20

Actielijst/Aandachtspuntenlijst
No Onderwerp
Actie

Door

Datum uitvoering

Nietjes/en ontwerp en mailtjes
beantwoorden
3 Blok 12 heg/nietjes Voorstel schetsen en aan Maryam
sturen
4 Snoeihoogtes
Contact met Bertus opnemen

Hans

zsm

Anita/Niels

Zsm

Hans

zsm

5 Hekken/heggen

Opnemen in ALV-agenda

Bestuur

6 Nachtrust

Contact met Maryam en Tim over
hek bij paard (en andere hekken)
op slot ‘s nachts

Hans

2 Blok 11

Voor 16
november
zsm

