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Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
20 september 2018
19.30

Aanwezig
:
Hassan Ziani (buurtbeheer), Hans Bax (bestuur), Saida el Mhassani (gebiedsmakelaar),
Corine Marseille, Carla Geldof, Tilly Sloog, Nico Dekker, Margreet Schoffelmeer, Van Noor, Karin de Jong,
Willem Boender, Simone van Hell, Yvonne Toeset
Afmeldingen: Juul Backerra, Marjo Kroese, Jan ’t Hart (bestuur)
Verslag: Edith Andriesse (tevens voorzitter)

1.

Voorstelronde

2.

Mededelingen

Per 1 november gaat Saida weg. Zij wordt projectmanager sociaal werk. Ze noemt
het een leuke kans die ze niet kan zal laten schieten. Ze weet nog niet wie haar gaat
vervangen. Saida is nog geen jaar gebiedsmakelaar voor het GWL geweest.
3.

Wijzigingen/aanvulling agenda

Kiosk
Er is vlak voor dit LEBO een meeting geweest over de kiosk. Die stond al een tijdje
leeg. Er is een potentiele huurder geweest die heeft afgehaakt. Een buurtbewoner uit
de Groen van Prinsterenstraat wil het nu huren. Zijn plannen zijn om een uitgiftepunt
te maken van Poké bowlen. (kommen met eten o.a. vis en groenten, van oorsprong
uit Hawaii). Hij wil aan dit gerecht een Surinaamse touch geven. Openingstijden:
13.00 tot 20.30 (uiterlijk 21.30). Het is niet de bedoeling dat er een terras bij komt. Er
komen grote afvalbakken. En hij is van plan goed op te ruimen. Of dat gecontroleerd
wordt is de vraag. De bewoners die er vlakbij wonen waren positief. Saida heeft de
indruk dat de beheerder coöperatief is en rustig en er geen drukke boel van wil
maken. Er mag niet worden gekookt. De voorbereidingen doet hij thuis. Men vindt het
een leukere invulling dan de tattoo-shop. Hij vraagt de vergunning nu aan.
Doorlooptijd bij de gemeente is 8 weken. Binnen nu en drie maanden zal de zaak
opengaan.
4.

Verslag 7 juni

n.a.v punt 2: Bij de containers aan de van Hallstraat staan heel vaak spullen. Hassan
meldt het altijd.
De containers bij blok 1 worden nog steeds te vaak geleegd. Bewoners worden er
wakker van. Hebben last van het lawaai.
Het aanbrengen van sensoren in afvalbakken zoals in andere gemeenten gebruikelijk
is niet iets wat bewoners zelf kunnen aanmelden meent Saida. Saida zegt: beter te
vaak vragen dan te weinig. Bewoners van blok 1 benadrukken nogmaals dat ze er
echt last van hebben dat ze te vaak worden leeggehaald. Uiteindelijk zegt Saida dat
ze dit ook zal doorgeven. Zij zal ook de wens doorgeven dat er chips/sensoren
in komen. Maar ze benadrukt dat bewoners dit ook zelf kunnen melden bij de
gemeente. Volgens Hassan helpt een MOR-melding ook in dit soort situaties.
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De tegels waar het grof afval neergezet mag worden zijn weg. Dit is gedaan
aangezien je tegenwoordig overal grof vuil mag neerzetten langs de kant van
de weg. Dit is bij een deel van de aanwezigen door de gemeente
gecommuniceerd. Dit betreft de mensen die aan de randen van het terrein
wonen, waar ze inderdaad grof afval op straat kunnen zetten. (Althans op
dinsdagavond/woensdagochtend). Maar de aanwezige bewoners van het
binnenterrein wisten hier niets van. Immers: bij hun huis kan je nog steeds
nooit grofvuil zetten en ze zijn er door de gemeente ook niet van op de hoogte
gebracht dat er iets is veranderd. Komt in nieuwsbrief.

n.a.v actielijst:
1. Verfvlek weghalen/hertegelen is men bij de gemeente nog niet aan toe
gekomen. Jaap Broekema zou dit moeten regelen. De aanwezigen vinden het
erg vaag dat het nog steeds niet is gebeurd, terwijl er al een half jaar over
wordt gepraat. Waarom dan een schouw en LEBO-bijeenkomsten? Saida
verdedigt de gemeente dat er meer te doen is en er prioriteiten zijn.
7. Er zijn 25 opgangen voor fietsers en daar kunnen ook brommers op. Er
moeten toch meer antibrommertegels komen en de kapotte moeten, zoals
eerder besproken, nu echt vervangen worden. Nico maakt rondje met Hassan.
Saida kijkt of er bij de gemeente betere (vandalismebestendige) tegels te
krijgen zijn.
Er is ook een anti-brommer-bord omgedraaid. Ook hier kijken Nico en Hassan
naar.
(N.B. Er wordt geopperd dat er hekken zouden komen, maar het
terrein moet wel rolstoeltoegankelijk blijven).
13. - Er is contact met Theo Bosschieter over het snoeien van de heggen. In
oktober zal gesnoeid worden. Een aantal losse palen zouden eerder
weggehaald kunnen worden. Hassan gaat dat overleggen met Theo.
-

5.

De heg rondom de watertoren is wel heel erg kort gesnoeid. Dat wordt als
zonde ervaren. Deze heg zou niet door de gemeente moeten worden
gesnoeid. Hassan meldt dat aan Theo.
Herinrichting groen tussen blok 9 en 10
26 september is een bijeenkomst.
Het blijkt in het algemeen wel moeilijk om stroken die beplant waren goed te
onderhouden. De tactiek is nu dat wanneer de bewoners het aanleggen dat
er dan ook meer verantwoordelijkheidsgevoel zou komen.
Zelfbeheercontracten komen schijnt het goed te werken volgens Saida.
(Hoewel dit op het Watervalplein toch niet echt zo blijkt te werken).

6.

Herinrichting nietjes blok 11 en 13
Corine hoopt dat het weghalen van de heggen meteen wordt meegenomen
in het plan van blok 9 en 10 en 11 en 13.
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Stand van zaken wormenhotel
Er wordt hard gewerkt aan het wormenhotel. Binnen nu en een maand zal hij
geplaatst worden.

8.

Bijenhotels
Een groepje bewoners is bijenhotels aan het timmeren.
Het zou volgens aanwezigen prettig zijn als we er hier op het LEBO iets
meer van te horen zouden krijgen. Het lijkt sommige aanwezigen een
geïsoleerde groep te zijn. Sommige aanwezigen zouden het leuk vinden
om dit onderwerp in het LEBO terug te laten komen.

9.

Fruitoogstdag
Het zullen vooral peren zijn dit jaar. De appelbomen hebben zwaar geleden
onder de hitte. A.s. zaterdag om 17.00 kan er genoten worden van taarten.
Van de op dit LEBO aanwezigen is er nagenoeg niemand bij de pluk
aanwezig.

10.

Zonnepanelen
Het zou fijn zijn om een laatste gang van zaken zou te krijgen.
Nico merkt op dat er op de informatieavond nog wat vragen over de
financiering waren, waar nog geen antwoord op is gekomen.

11.

Rondvraag

-

De nieuwe herprofilering van de van Hallstraat naar het Waterspiegelplein
wordt door bewoners als onhandig ervaren. Het is zo gedaan om de snelheid
van fietsers (én brommers) te verminderen. Het wordt als positief ervaren dat
er hierdoor in dat deel van de wijk de laatste tijd minder brommers zijn.
Simone meldt dat het lastiger manouveren wel een beetje went. Het wordt wel
als verwarrend en onoverzichtelijk ervaren. Een suggestie om pijlen te zetten
wordt gedaan. Anderen verwachten dat dit extra verwarrend zou zijn. Saida
weet zeker dat er niets meer aan gaat veranderen. Het is net opgeleverd en er
is veel geld in gestoken dus nog een verandering zou niet kunnen.

-

Degene die veegt pauzeert meer dan hij veegt meldt Simone. Hassan zegt dat
dit nu (na de zomer) weer stukken beter gaat.

-

Bij sommige stukjes op het Watertorenplein zit veel onkruid tussen de voegen.
Saida raadt een MOR-melding aan. Dat gaat Simone doen.

-

Er hing een bord bij restaurant Amsterdam ‘denk aan de buren’; dat is weg.
Hans pakt dit op.

-

Op het Waterspiegelplein is de stoep erg oneffen. Niemand weet wanneer het
wordt gemaakt. Volgend jaar met de schouw aankaarten.

Versie: 07-06-18
Concept verslag Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein

4

-

Er werden weesfietsen bij blok 1 weggehaald juist midden in de vakantie
terwijl dit geen weesfietsen waren maar in bezit van mensen die er even niet
waren. Dit moet niet kunnen. Er is een uitspraak gedaan door de rechter dat
een witte streep niets rechtsgeldig is. Ook hier vindt Saida dat een MORmelding zou werken: 14020 bellen… Volgens Saida wordt er door het
stadsdeel altijd een sticker geplakt. Wie dan dit systeem met witte strepen
heeft gehanteerd blijft duister.

-

Er is flinke overstroming in blok 15 geweest (met de flinke regen op 5
september). Er is een riooloverstroming geweest. De drollen dreven door
sommige woningen. Yvonne vroeg zich af of hoe dit technisch zit met het
Gustafsonsysteem. Kan je zomaar het riool veranderen, hetgeen mensen uit
haar blok, en een loodgieter opperde. Volgens Nico moet het er wel blijven. Hij
zal Yvonne/blok 5 helpen.

-

Het grasveld (gemeentegroen) achter blok 15 voor de moestuintjes is heel
slecht. Dat komt omdat de bomen steeds groter worden. Deze staan
grotendeels in privétuinen. Saida stelt voor dat Theo Bosschieter daar gaat
kijken. Hassan zal met hem meekijken. Met name een berk is heel groot. Het
kappen van de bomen zou gewenst zijn. Yvonne vraagt hoe dit financieel zit.
Hans bespreekt dit in het koepelbestuur. Het gaat meer Jaap Broekema aan.
Saida zegt dat dit nog niet zo snel opgelost kan worden. Sommige
aanwezigen zijn niet blij met deze reactie. “Er gebeurt heus wel wat”, zegt
Saida. Bij blok 1 heeft men nog steeds last van schaduw dankzij deze zelfde
bomen. Het zou eigenlijk een GWL-breed probleem zijn dat bomen te groot
worden, menen sommige aanwezigen.
---- Saida suggereert dat Jaap Broekema (gemeentegroen) wordt uitgenodigd
voor het volgende LEBO.

-

Bij blok 9 zijn 6 brommers en 1 motor. Nico heeft de indruk dat nieuwe
bewoners niets te horen krijgen over het protocol dat niet gebromd mag
worden, aangezien deze nieuwe bewoners als ze aangesproken worden over
het feit dat ze brommen “Ik woon hier hoor.” Puntje voor de ALV? Zouden de
corporaties wellicht mee kunnen geven aan nieuwe bewoners dat brommen
op het terrein verboden is?

-

Sinds tram 10 is vervangen door 5 ervaren veel bewoners veel meer lawaai.
(Dit is ook te lezen in de facebookgroep van Westerparkbewoners). Het heeft
met het hydraulische systeem te maken. Over anderhalf jaar worden deze
trams vernieuwd. Nog even geduld dus.

Einde bijeenkomst: 20.50
- Planning
22 november
29 november

LEBO
ALV

19.30
20.00
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Actielijst/Aandachtspuntenlijst N.B. dit zijn punten van vorige LEBO, actiepunten schouw hierboven
Onderwerp
Actie
Door
Datum
uitvoering
1. Verfvlek
Wanneer wordt dat deel
Marjo/Saida
zsm
bestraat?
2. Bodemonderzoek Rapporten close readen en
Hans
tzt
communiceren
3. Waterstofzuiger
Aanschaffen
Hans/Hassan
Zsm
4.

Brommertegels

Bestuur/Saida/Hassan/Nico

zsm

Jacqueline/Marjo/Hassan

Zsm

Afval ophalen

De kapotte vervangen, meer
plaatsen en als het kan van
betere kwaliteit
Schema maken en in portieken
hangen
Wens om sensoren te plaatsen

5.

Schoffelen

6.

Blok 1 bewoners & Saida

Zsm

7.

Grofvuil

Stukje nieuwsbrief

Carla/Willem

zsm

8.

Voegen onkruid

MOR-melding Watertorenplein

Simone

Tzt

9.

Bomen blok 15/1

Kijken met Theo Bosschieter

Hassan

zsm

10. Snoeien/hekken

Losse palen eerder weghalen

Hassan/Theo Bosschieter

zsm

11. Brommers

Tegels vervangen/vernieuwen

Nico/Saida/bestuur

Zsm

12. Brommers

Checken wat nieuwe bewoners
te horen krijgen

Bestuur/corporaties

Tzt

