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Vergadering
Datum
Aanvang

:
:
:

1

Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
18 januari 2018
19.30

5

Aanwezig
:
Marjo Kroese (bestuur), Hassan Ziani (buurtbeheer), Juul Backerra, Tilly Sloog,
Yvonne Toeset, Hans Bax, Willem Boender, Elsbeth Hornemans, Michel Floris, Maddy Wattel, Jan ’t Hart,
Miriam Terpstra, Van Noor, Janneke van der Hulst
10

Edith Andriesse (verslag)
Afmeldingen: Saida el Mhassani (gebiedsmakelaars), Ruth Schipper, Maryn Schut
15

1.

Opening
Saida heeft zich afgemeld vanwege de storm (omdat er geen treinen meer
rijden en ze niet in Amsterdam woont).
-

Extra agendapunt: feest

20

2.

Verslag LEBO van 9 november 2017
n.a.v. de actiepunten:

25

-

30

Notulen zijn vastgesteld
3.

Er is vaart gekomen in de plannen voor nieuwe
fietsparkeermogelijkheden naast blok 12. De vraag is of blok 11 daar
wellicht op kan aanhaken. Dat lijkt nu te laat te zijn. Blok 11 vraagt aan
blok 12 de contactgegevens van de actieve persoon van de gemeente.

Mededelingen
- Het bedrijf dat schoonmaakt bij blok 5 en 7 wordt een ander. De
medewerkers hebben zich voorgesteld aan Hassan.

35

- Er is ingesproken door Diego Pos bij de gemeente over het
evenementenbeleid. In de nieuwsbrief komt er een verslag. Op 6 februari is
valt het raadsbesluit.
40

4.

Stand van zaken speeltoestel achter blok 2
-

45

5.

Het zou leuk zijn om het feestelijk te openen. We plannen dat op
zaterdag 24 maart. N.B: Tijdens de bestuursvergadering aansluitend op
dit LEBO is besloten op 24 maart meteen ook een klussendag te
organiseren.

Buurtbudget

50

Vorig jaar was het € 9.000,--. Dit bedrag zal het dit jaar ook zijn.
De gemeente verzoekt om een grove begroting maken, dan krijgen we aan het begin
van het jaar in een keer het geld. Dit is dus anders dan andere jaren. Toen kregen
we het geld achteraf.
55

Let wel: dit gaat niet over de bewonersinitiatieven. Dat is een ander budget.
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6.

2

Voor de hoogstamfruitbomengroep is 2018 een bijzonder jaar omdat
het 20 jaar geleden is dat de fruitbomen werden geplant. Afgelopen jaar
is er vanwege de slechte oogst geen plukdag gehad. Om deze twee
redenen zou Michel het leuk vinden om dit jaar een extra budget te
hebben. Voorstel: naambordjes bij de bomen. Hier gaat de
hoogstamfruitbomengroep over nadenken. Misschien zijn er nog meer
ideeën.

Stand van zaken duurzame acties
a. Composteren
Er is contact geweest met Jan Peter Brouwer. Hij heeft de initiatiefgroep
meerdere modellen laten zien. Hij is ook op het GWLterrein komen kijken.
Er is bekeken welke plekken geschikt zouden zijn . Zijn advies is: doe niet
te moeilijk. Het wormenplantsoen bij de Spaarndammerbuurt is
vandalismeproef maar wel erg duur. Hij suggereerde bijvoorbeeld iets van
Red Western Cederwood te maken.
Voorstel is wel om een cijferslot op de compostbakken te zetten. Dan kan
iedereen die participeert daarin werpen. Het is niet raadzaam het open te
laten omdat voorbijgangers er niet composteerbare rommel in gooien.
(Edith heeft daar veel last van gehad in haar compostbak die 18 jaar op
openbaar terrein stond).
Er is ook een plan om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven.
Suggestie is om binnen het kader van de nutstuinenvereniging workshops
composteren te geven. Andere bewoners kunnen dan aansluiten.

30

Ook kan er via de nieuwsbrief gepolst worden wie mee wil doen.
Het bestuur laat snel horen welk budget beschikbaar zal zijn.
b. Verwijderen hekken/hagen
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Bij blok 12 hebben de bewoners met hulp van Hassan de brede hagen wat
smaller gemaakt. Dat was de wens omdat er veel fietsen werden gestolen.
Michel vindt het voor herhaling vatbaar.
Blok 11/13 wil ook iets dergelijks. Hun oude plan moet nieuw leven in
geblazen worden.
Yvonne geeft toe dat ze nieuw is bij het LEBO en het verhaal niet heeft
meegekregen. Zij zegt niet blij te zijn met het plan om veel hekken weg
te halen. Vindt het onveilig. Michel legt uit dat er per blok gekeken gaat
worden wat de wensen van bewoners zijn. Yvonne zegt dat er toch al
een tijd geleden geëxperimenteerd is bij hun blok met het weghalen van
gaas. Ze vindt het persoonlijk overlast-gevend.
Michel zegt dat er heel vaak gecommuniceerd is wat de plannen zijn.
N.B: er is in het plan verschil tussen privétuinen en openbaar terrein.
Er wordt aangeraden de uitgebreide verslagen en het onderzoek van
Corine Marseille hierover na te lezen.
c. Zonnepanelen

Versie: 19-01-18
Concept verslag Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein

3

Blok 15 heeft zelf initiatief genomen. Ze zouden vrij snel kunnen
‘doorstoten’. Het systeem dat ze eerst wilden was alweer achterhaald
toen alle plannen in kannen en kruiken waren.
N. B. De gemeente heeft een aantal zzp’ers aangenomen om VVE’s te
benaderen. Zij dachten dat ons terrein één grote VVE was.

5

-

Blok 13 zou een groen dak mét zonnepanelen willen. Dat zou een hele
mooie combi zijn. Blok 2C is daar een goed voorbeeld van.

-

Willem meldt dat 6 van de 12 huizen in blok 6 onlangs zonnepanelen
hebben besteld. De VVE is akkoord dat het dak gebruikt wordt.

10

7.

Kookgas

15

Er is een enquête gemaakt en een lijstje met vragen. Dit wordt binnenkort
gelanceerd.
Paula en Josje zijn naar een presentatie geweest in het Inspiratiehuis in
Hoofddorp waar alle mogelijke inductieplaten te zien zijn.
20

8.

Feest/Voetbaltoernooi
Vorig jaar werd rond deze tijd begonnen met de voorbereidingen voor het
feest. Juul laat weten dat het nodig is om nu ongeveer te beginnen. Ze wil
het niet meer organiseren. Er wordt naar nieuw bloed gezocht.

25

Er zal een oproep moeten komen voor de nieuwsbrief.
9.

Gustavbergtoiletten

30

Het onderzoekje van Paul Lohuizen over beschikbare onderdelen voor
de duurzame Gustavsberg-toiletten heeft het volgende opgeleverd:

35

40

Er worden gewoon nog onderdelen gemaakt door de fabrikant Gustavsberg. Zijn
zelfs onderdelen voor modellen sinds 1960. Maar de fabrikant levert zelf niet
direct aan particulieren , alleen aan bedrijven
(winkeliers/importeurs/groothandel,etc.)
In Skandinavië zijn er nog genoeg van dat soort bedrijven maar in NL ziet
niemand er brood meer in. En eigenlijk gelden min of meer dezelfde condities
voor bedrijven in Skandinavië voor het onderhouden van een leveringskanaal aan
NL particulieren: de beperkte vraag levert geen economisch rendabel model op,
tenzij er grote marges gevraagd gaan worden, wat de vraag weer verder
terugdringt.

45

Dit gegeven staat een echt structurele oplossing in de weg voor het behoud van
Gustavsverg toiletten op ons terrein. Deze oplossing moet namelijk onderdelen
kunnen bezorgen op het moment dat men die nodig heeft.
50

Hassan heeft momenteel nauwelijks meer onderdelen. Maar slaat wel
spullen op als die door de Alliantie zijn vervangen en nog goed zijn. Als in
blok 1 een badkamer wordt opgekanpt omdat er nieuwe bewoners komen,
worden er andere w.c.’s geplaatst.
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Hassan zou kunnen helpen met vervangen van onderdelen.
Er zou ook eerst weer eens onderzocht moeten worden of er behoefte is
aan nieuwe onderdelen en er zou dan een nieuwe pol kunnen komen
hierover in de nieuwsbrief.

5

10.

Rondvraag
-

Van een van de brommer-verbod-tegels is de tekst/afbeelding
weggeschraapt. Het ziet ernaar uit of het expres is gedaan.
De suggestie is om een paar nieuwe te bestellen.
(Het is wel de gemeente die de tegels moet leggen).

-

Er zijn weesfietsen naast blok 14. Hassan maakt melding

-

Marjo heeft met Tim gesproken. Het gaat goed op het terrein Het enige
wat mis is dat er veel fietsen worden gestolen. Doe melding!
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Einde bijeenkomst: 20.50
- Planning

25

30

22 maart
24 maart
8 maart
19 april
7 juni
20 september
22 november
29 november

schouw/LEBO
klussendag/feestelijke opening speeltoestel
bestuursvergadering
ALV
LEBO
LEBO
LEBO
ALV

17.00
???
20.00
20.00
19.30
19.30
19.30
20.00
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Actielijst/Aandachtspuntenlijst
Onderwerp

Actie

Door

Wanneer wordt dat deel
bestraat?
Wijzen op communicatie met
Hassan etc. Over waarom
Rapporten close readen en
communiceren
Timer aanschaffen en
installeren
Aanschaffen

Marjo/Saida

1.

Verfvlek

2.

Afzetting en Wandelborden

3.

Bodemonderzoek

4.

Licht gracht

5.

Waterstofzuiger

6.

Begroting indienen

Michel

7.

Viering 20 jaar
hoogstamfruitbomen
Composteerplan

Plan indienen en begroting

composteergroepje

8.

Hekken/hagen

Plan indienen

Michel/Corine

9.

feest

Oproep voor nieuwsbrief voor Bestuur/Elsbeth
de organisatie van feest
Zie boven idem
Bestuur/Elsbeth

10. Voetbaltoernooi
11. w.c.’s

Marjo/Hans/Saida
Hans

5

Datum
uitvoering
zsm
zsm
tzt

Hassan

zsm

Hans/Hassan

Zsm
Voor maart
Voor 22
maart
Voor 22
maart
Zsm
Zsm

Elsbeth/Hassan

tzt

Saida

Tzt

Hans

tzt

14. Weesfietsen

Contact houden over
Gustavberg
Onderzoeken wie onderhoud
doet
ontwerp en mailtjes
beantwoorden
Melden (naast blok 14)

Hassan

Zsm

15. Brommertegel vervangen

De kapotte vervangen

Bestuur/Saida/Hassan

zsm

12. Fontein
13. Blok 11

