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Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
23 maart 2017
17.00
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Aanwezig
:
Hans Bax (voorzitter), Juul Backera (bestuur), Maryam Ben Hayoune (gemeente),
Hassan Ziani (buurtbeheer), Corine Marseille, Anneke Lagerweij (alleen bij schouw) Fabian Zuiderwijk
(alleen bij schouw), Van Noor (alleen bij LEBO), Tilly Sloog (alleen bij LEBO), Bocara de Groot, Carla Geldof,
Edith Andriesse (verslag)
10

Afmeldingen

1.

:

Maryn Schut, Ineke Hartman, Michel Floris, Tim v.d. Velde (structurele afmelding)

Opening en mededelingen

15

-

Het kunstwerk met de buizen in de onderdoorgang is grotendeels
gerepareerd. Er zitten nog twee buizen los, maar die leveren geen gevaar op.
(N.B. Het kunstwerk hangt aan de gevel van Rochdale, dus zij zijn
verantwoordelijk. Maryam had hierover contact met Rochdale opgenomen).

-

De vrouw van Piet (de vorige schoonmaker) is overleden. Hans stuurt
condoleance.

20

25

2.
-

Ten Westen van blok 6 zijn straatstenen verdwenen. MOR (Melding Openbare
Ruimte) kan Hassan maandag pas doen. Omdat het gevaarlijk kan zijn doet
Juul het al vrijdag 24 maart. Via: 14020. Dan wordt het hopelijk direct
gerepareerd.

-

Dambord: blijft zo. (Ook al is het een andere dan het eerst was, het is niet
anders).

-

Stukjes van het kunstgras zijn verbrand: Een gat moet gerepareerd. Juul en
Hassan pakken het maandag op.

-

Naast het sportveld is een onduidelijk verkeersbord. Het is niet helder of je wel
of niet mag parkeren. Er is met name op zondag veel overlast. We willen een
101zbh-verkeersbord. (herhaling). Hassan en Juul
N.B. Als het lastig is om bij de juiste persoon terecht te komen bij de
gemeente, dan svp het punt aan Maryam doorgeven.

-

Het hek achter het doel van het sportveld was vroeger begroeid met
bruidssluier. Nu er een nieuw hek is, groeit er niets in, ziet er erg onprettig
uit. De klimop die geplant is, groeit alleen maar over de grond. Hans gaat
bekijken wat mogelijk is. Neemt het dan met Sander (de hovenier) op.

-

Het hek achter het doel bij het sportveld is op sommige plekken stuk. Hassan
en Juul melden dit bij de gemeente.

-

Bussen van verschillende vervoersbedrijven blijven lang met ronkende
motoren staan op de Haarlemmerweg t.o 2C ter hoogte van nr. 261. Fabian
en andere bewoners van blok 2 hebben daar contact over gehad met
verschillende instanties. Ze werden van ’t kastje naar de muur gestuurd.
Maryam neemt ’t op.
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Bespreking punten schouw die zojuist is gedaan
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-

Er worden onder de poort veel fietsen gestolen en het is een volle rommelige
boel. Er is een voorstel gekomen van Tim (wijkagent) om nietjes te
verplaatsen naar de plek voor de tuin van Cordaan. De aanwezigen op dit
LEBO willen geen nietjes op het plein omdat de rommel zich dan alleen maar
verplaatst.

-

N.B. Handhaving op fietsparkeren GWL is ingepland in week 16. Weesfietsen
die er al lang staan worden dan gestickerd en twee weken later weggehaald.

-

Bij de boomspiegels op het Watertorenplein zijn plantjes weg-geschoffeld. Ze
zijn niet teruggezet, dat was wel beloofd destijds aan Heleen. Maryam pakt
het op. Het gaat om bodembedekkers.

-

Reminder: bankjes bij speeltuin blok 2 zijn nog niet tijdens de klussendag in
de olie gezet. (Corine houdt ’t in de gaten).

-

Schors is weg op grond bij de speeltuin achter 2c. (Hassan en Juul melden)

-

De hulsthaag in de Van Hallstraat bij het Waterspiegelplein moet lager omdat
het onoverzichtelijk en niet verkeersveilig is, als ze te hoog zijn. Dit moet
gedaan worden na het broedseizoen.

-

Graffiti op de noodtrap bij blok 7 moet Rochdale weg laten halen. (Hassan
geeft nogmaals door)

-

Graffiti bij blok 4 is ’t de VVE die het zou moeten laten weghalen (dit gaat
Hans aan hen doorgeven).

-

Gaas van hekken hangt los bij de zandbak. En ook bij tuin voor blok
16. Corine stelt voor om het gaas daar helemaal weg te halen. Hassan en Juul
verwachten dat kinderen dan gaten gaan maken in de heg. Volgens Corine
zijn de heggen best robuust en het is volgens haar heel mooi geworden achter
blok 12, bij de nutstuinen waar de hekken zijn weggehaald. Doordat de
hekken stuk zijn, ziet het er shabby uit.
Conclusie: Hassan maakt inventarisatie met Corine samen. Ze kijken waar
gaas kan worden weggehaald, en waar iets zou moeten worden bij-geplant.
N.B. Het is niet de bedoeling dat er dure reparaties aan het gaas worden
uitgevoerd.

-

Sluiting prullenbak Watervalplein is kapot (Hassan).

-

verzakkingen in de stoep, (mogelijk door rattengangen) voor de
peuterspeelzaal tussen blok 16 en 14. Dit probleem blijft terugkomen op
meerdere plekken op het terrein Hassan vindt dat er onderzoek moet worden
gedaan. (Maryam)

-

Bomenrij blok 1. Het aantal lichturen in de tuinen is in de loop van de tijd
gehalveerd. De benedenwoningen en de woningen op de eerste verdieping
zijn steeds donkerder geworden met de jaren. Men is niet verder gekomen om
met blok 15 dit probleem op te lossen. Ze hadden gezegd dat het in orde zou
komen in het najaar. Maar er is niets gebeurd. De bomen in de tuinen (een
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kers en een berk), nemen heel veel licht weg bij blok 1. Edith zal
contactgegevens doorgeven aan Van.
5

Daarbij staan de bomen van de gemeente erg dicht bij elkaar. Corine gaat als
de bomen volop in blad staan een 360 graden video maken en aan Maryam
doorspelen. Zij neemt het dan op met Dick Mulder en/of Hans Kaljee de
bomenexpert van Amsterdam.
(De bomen aan de kant van blok 15 zijn wel uitgedund). Maryam pakt het
probleem in het geheel op.

10

3.

Verslag januari 2017

n.a.v. pag 2:
15

20

25

punt 4: Hans heeft contact over een wormenhotel.
n.a.v. actiepunten: Het paard gaat de goede kant op. De nieuwe stukken zitten erin.
Wanneer hij precies terugkomt is nog steeds niet duidelijk. Het veulen (door
sommigen hond of schaap genoemd), kan helaas niet gerepareerd en is dus
gesneefd. De reden: Door de houtsnippers zijn er veel schimmels in het hout gaan
werken. Er zou dus gekozen moeten worden voor een andere grondbedekking. Dus
geen schors meer. Eventueel rubberen tegels?
Notulen zijn vastgesteld
3.

30

mededelingen stadsdeel

-

Herstellingen zijn gedaan.

-

Stenen Waterspiegelplein zijn hersteld.

-

Gaten zijn hersteld bij bb-huisje.

-

Regenputten zijn leeggeschept en schoongespoeld

-

In het bedrijfspand aan de Haarlemmerweg 331 A zitten momenteel krakers.
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Het wordt een kantoorpand dat in
gebruik wordt genomen door een advocatenkantoor. De onderlaag wordt ook
van het advocatenkantoor.

-

Marcel Koers had ongeveer een maand geleden klachten over het
voetbalveld. Maryam heeft de straatcoaches erop afgestuurd. Sindsdien geen
klachten meer. N.B. Bewoners kunnen zelf ook meldingen doen:
Straatcoacheslijn: 020-4084555 of www.aanpakoverlast.nl
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-

Er is een bezoek gepland van ecowijk-belangstellenden uit stadsdeel Noord op
24 april. Diego Pos heeft dat opgepakt. Maryam loopt mee.

50

-

Maryam is het volgend LEBO niet aanwezig.

-

Marcanti-eiland wil een eigen regiegroep starten naar model van het LEBO.
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De opkomst is daar heel laag. De vraag is of een van ‘ons’ hen kan
begeleiden. Dit punt wordt nog in het bestuur besproken. Er lijkt niet veel
animo.
5

4. Inbreng onderwerpen bewoners

10

- Klussendag was een succes.
Ook in het najaar zou dat weer moeten worden georganiseerd.
De vraag rees of het niet leuk zou zijn om hier en daar wat bollen te planten. Sander
van All Seasons had wat ideeën voor wat originelere bloembollen. Er is budget zegt
Hans.
-

Juul had meisjes gesproken die graag een schommel willen op het terrein.
Hassan suggereert dat het in plaats van het veulen zou kunnen komen.
Buurtbudget?

-

Het buurtfeest: er komen eerstejaars studenten van het ROC huis-aan-huis
met een vragenlijst wat mensen zouden willen met het feest.
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Rondvraag
Bocara was nog niet op de hoogte dat er statushouders in de voormalige
groepsruimte van Cordaan zijn komen wonen. Zij wil er graag iets over horen.
Edith vertelt dat er 10 jonge statushouders zijn komen wonen en 3
buurtjongeren. Het is een initiatief vanuit de buurt. Veel buurtgenoten hebben
huisraad ingezameld en het pand schoongemaakt. Ook zijn enkele
buurtbewoners buddy’s/gastgezinnen. Er zal voor de volgende nieuwsbrief
een stukje geschreven worden door Anita van der Stap. Bovendien kunnen
belangstellenden op de facebookgroep ‘Gastvrij1051’ nieuws volgen, inclusief
foto’s en filmpjes.

Einde bijeenkomst: 20.15
35

- Planning
25 maart
6 april
15 juni

schoffelen
ALV
LEBO

10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

40

Actielijst/Aandachtspuntenlijst
No Onderwerp
Actie
1 Punten schouw
2 Blok 11

Zie boven

Nietjes/en ontwerp en mailtjes
beantwoorden
3 Blok 12 heg/nietjes Voorstel schetsen en aan Maryam
sturen
4 Piet Kuit
Condoleance sturen vanwege
overlijden van zijn vrouw

Door
Zie boven

Datum uitvoering
Zie boven

Hans

zsm

Anita/Niels

zsm

Hans

zsm

