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Verslag van de vergadering met de gemeente op 25-02 -2013. 
 
Aanwezig: Marten Joustra,Ad Verlaan, Gijs Hoogeveen, Trudy Rood (Vz), Helma 

Snel, Alexander Spijker, Wendy Verkleij (wth.), Marlo Vuyk, (gemeente), 
Vincent Bot (wijkagent), Brenda Schutter (gemeente), Margareth Wortman 
(Mozaïek Wonen) 

Afwezig: Rene Walraven, Gijs Roos. 
Gasten: B. de Vries, J. de Vries,N. de Vries, dhr. Vuur, F.B. Hulsbergen,C. Jordaan 

(gemeente), G.  Zwijnenburg 
 
. 
 
1) Opening  
      Voorzitter  heet iedereen welkom. 
 

Actie 

 
2) Vaststelling agenda.. 
     Marlo geeft een week voor de vergadering een schriftelijke beantwoording 
     van de vragen. Extra vragen 14 dagen voor de vergadering bij Marlo 
     indienen. De antwoorden die we krijgen kunnen in de vergadering worden 
     besproken.  
     Zaken die beter gemeld kunnen worden bij het gemeentelijk meldpunt, 
     moeten we doorverwijzen.  
     Wijkteams moeten, naar de mening van Wendy, meer de sociale cohesie 
     en onvrede in de wijk als hun taak zien. 
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3) Vaststelling notulen van 19 nov. 2013 en 14 jan.  2013. 
    Geen opmerkingen. 
    N.a.v.: Het paardenpoep beleid werk niet  er ligt nog steeds poep op het   
    fietspad  van de Broekvelderlaan. 
    De boa is bij de manege geweest om aandacht te vragen voor dit 
    probleem. Ons voorstel om een bord op te hangen in de manege waarop het 
    verzoek de poep op te ruimen of een opvangzak aan de paarden te hangen 
    kan niet verordend worden door de gemeente i.v.m. particulier terrein. Marlo 
    zal de Boa vragen om nog een keer langs te gaan om te vragen er wat aan 
    te doen en hij zal ons voorstel bespreken met de manege eigenaar. 
    De gemeente is handhaver van het paardenpoepbeleid. 
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 4) Toelichting vanuit de gemeente, c.q. Mozaïek Won en, politie of 
      het WTN; 
        a. De woningbouw in de Graafsewaard  gaat verder (zie krant). 
            Er zijn bomen gekapt om plaats te maken voor woningen 
            Het toegezegde openbaar groen in de Graafse Waard wordt in de 2e helft 
            van 2013 aangelegd. 
            De aanleg van de voetbalkooi wordt naar voren gehaald. 
            Een bezorgde buurtbewoner was bang dat het fiets- en wandelpad, dat 
            al een tijd is afgesloten, niet meer terug komt; dit klopt niet, het fietspad 
            komt wel terug.. 
             
            Er is beloofd dat in het “oor” groen zou worden gecompenseerd dat 
            elders is verdwenen. Marlo gaat stand van zaken na. 
            Een ander punt dat wordt aangedragen is het uitzicht vanuit de  
            woningen op de volkstuinen. Kunnen daar geen bomen voor worden 
            geplant? 
            Het zal lastig wezen omdat de grond langs de Burg. Kremerweg niet van 
            de gemeente is, maar langs de parallelweg wel. 
            
        b. Woonboten Buitenkerk  er zijn geen nieuwe ontwikkelingen 
              
        c. De renovatie van Buitenkerk  vind plaats nadat de beschoeiing van  
           de Rijn klaar is, dit gaat w.s. in het najaar gebeuren. 
            Het huidige poortjes systeem gaat verdwijnen en er komen drempels. 
 
        d. Het ontwerp van de bebouwing van de tuin van Ghesel Grothe  
           ligt bij de Raad van State ter toetsing. 
           
        e. 1. De vakantiespelen hebben nog geen verse locatie. Er is volop 
           overleg tussen beide partijen. 
           Er is een kleine hoop dat het huidige terrein dit jaar nog gebruikt kan 
           worden omdat de bouw pas na de zomer begint, de moslim achter-                     
           ban moet hier wel toestemming voor geven.                                                                                               
.           2. geen ontwikkelingen. 
 
5) “Tuinenwedstrijd” 
     Er is hard gewerkt aan de organisatie. De vooraankondigingen staan 
     In de krant en op de website. 
     De rest volgt.  
 
6)   Communicatie met de wijk – wat zijn de gemeent elijke plannen. 
       Het voorstel voor de website is positief ontvangen, er kan gekozen 
       worden tussen meerdere varianten. De cie ligt voor op het schema  en         
       hoopt sneller klaar te wezen. 
 
 7) Uitrukbeleid brandweer. 
       De problemen zijn opgelost. 
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Tuin cie. 
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8) Paardenpoepbeleid  
     Zie 3. 

  



 9) Ingekomen stukken. 
       c. Ergernis over te hard rijdende de vuilniswagens . Dit melden bij Cyclus. 
            Als dit niet werkt melden bij het gemeentelijk meldpunt. 
        d. Pax Christischool: hek rond het schoolplein is gevaarlijk. Er zijn door  
            ouderraad en schoolleiding brieven gestuurd i.v.m slechte staat van het  
            hek rond het schoolplein. In de aankomende gebouwinspectie zal hier  
            naar gekeken worden en zonodig vervangen. 
        e. Zustertuin. Er is ter plaatse onderzoek gedaan door gemeente en  
            wijkteam. Er wordt gezocht naar oplossingen bv. hekken voorhogen. 
             De boa gaat meer patrouilleren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10) Rondvraag. 
       Het is niet de bedoeling dat het wijkteam energiebesparende workshops 
       gaan geven. 
 
       Het Evertshuis wordt verbouwd en krijgt er een functie bij: de vraag is er  
       een verkeerscirculatieplan opgesteld om de bereikbaarheid na de 
       verbouwing in goede banen te leiden. 
       Wordt er extra parkeergelegenheid gecreëerd voor bezoekers en 
       personeel? 
       Is er in de planvorming extra ruimte voor geparkeerde fietsen gemaakt. Er 
       staan op drukke dagen veel fietsen tussen boom en ingang; dit kan 
       problemen geven bij calamiteiten. 
 
       N.a.v. een vraag  over het onduidelijk zijn wanneer Cyclus de 
       vuilniscontainers leegt. Deze vraag moet bij Cyclus worden neer gelegd, 
       als die niet reageren dit dan melden bij het gemeentelijk meldpunt. 
 
       Uitbreiding begraafplaats. Komt er een particulier uitvaartcentrum? 
       Hierover is nog niets bekend. Overige informatie over de uitbreiding staat 
       op de website van de gemeente. 
 
       Het nieuwe meldpunt van de gemeente is in een testfase er wordt getest 
       of de registratie van klachten goed geadministreerd en verwerkt wordt. 
 

 
 
 
 
 
 

  11) Sluiting 
        Trudy sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.       
                                                             

 

 


