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Verslag van de vergadering van 25 – 11 - 2013  
 
Aanwezig ; Gijs Hoogeveen, Marten Joustra, Nemma Koelewijn, Gijs Roos, Alexander Spijker 
(verslag) en Ad Verlaan (wnd vz.) . 
Gasten: W.J. van Wensveen, Gre van Vliet,Monique Veldman, Jenne van Veen-Noordhoek, 
               Hans v. Petegem, Marius Batelaan, Anton Lorijn en Lex v.d. Reijden. 
 
1) Opening 
      Ad heet als vervangend voorzitter iedereen welkom. 

Actie 

2) Vaststelling agenda 
       De agenda wordt in een andere volgorde afgewerkt, zodat de gasten naar 
       huis kunnen als hun inbreng  geleverd is. 

 
 
 

3)  Vaststelling notulen van de vergadering van 2-9-20 13 en 30-9-2013. 
 Beide stukken worden ongewijzigd goedgekeurd . 

       Er wordt opgemerkt dat we in de volgende vergadering over punt 9e. 
       verder moeten praten of mogelijkheden onderzoeken om het te hard rijden 
       tegen te gaan. 
       N.a.l. van  verslag 30-9. Op het open terrein tussen het zwembad en de 
       Willem de Zwijgerstraat is jongerenhuisvesting gepland. Gijs H. zou dat 
       liever in het gebouw van het voormalige St. Anthoniuscollege zien en op 
       de open ruimte speelgelegenheid. Een ander oppert dat  de Oranjehof 
       misschien een alternatief hiervoor is. 

 
 
Marten 

4) Toelichting vanuit de gemeente c.q. Mozaïek Wone n, Politie of het 
       WTN. 
  a.  Graafse Waard  – de meeste woningen zijn opgeleverd. De voetbalkooi 
       komt naast de Emma en wordt begin volgend jaar geplaatst. Er werd   
       gevraagd of de voetbalkooien plaatsen zijn waar “verplicht” gevoetbald  
       moet worden. Er is geen verplichting maar de doelstelling is dat   
       voetbalkooien aantrekkelijk zijn om in te voetballen. Hierdoor kan overlast   
       en schade in de buurt worden voorkomen. Het biedt een alternatief als er   
       geen andere passende mogelijkheden zijn. 
       Actuele tekeningen over inrichting openbaar gebied krijgen we zodra deze 
       er zijn. 
  b.  Woonboten Buitenkerk  – krijgen we nog een reactie op  
c. Renovatie weg Buitenkerk – krijgen we ook nog een reactie op 

  d.  Tuin van ‘Ghesel Grothe´ - Bestemmingsplan is nog niet gepasseerd; de 
        projectontwikkelaar wil alles plat maaien, zodat als er toestemming komt 
        om te bouwen dit kan gebeuren. Het wijkteam is er niet blij mee als het 
        terrein een lange tijd braak ligt. Maar het is een zaak van de gemeente    
        met de projectontwikkelaar 
        Hierop inhakend spreekt één der aanwezigen zijn zorg uit over de chaos 
        op het “bouwterreintje” aan de Oud Bodegraafseweg naast de  
        RK-begraafplaats.  Gemeente en politie zullen er aandacht aan schenken.  
e. Moskee  – de bezwaarprocedure is niet gegaan zoals wettelijk verplicht is. 
      Na klachten hierover werd dit erkend door de Gemeente maar niets  mee 
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      gedaan. We zijn zeer teleurgesteld in deze. Dit is niet erg netjes voor een 
      bestuursorgaan waarvan verwacht mag worden dat zij fatsoenlijk met haar  
      burgers omgaat. Dit volgens het principe “behoorlijk bestuur” 
f.    Begraafplaats  - Het bestemmingsplan is vast gesteld en onomkeerbaar. 

Er wordt nu gesproken met grondeigenaren om de gronden te verwerven. 
g. Nieuwbouw Aldi, incl. parkeren  - er lopen nog bezwaarprocedures 
      waarvan de uitkomst moet worden afgewacht 
h. Nieuwstraat 40/40a  - de woonzorg stichting voor verstandelijk 
      gehandicapten komt er niet; de bedoeling is, dat er, zoals de vergunning 
      aangeeft, een eensgezinswoning komt. 
i. Domburgplan  - Er gaat pas gebouwd worden als helft van de woningen 
      verkocht zijn, dat is nog niet zo. 

 
5)   Wijkschouw. 
       Bewoners van de v. Dobben de Bruinstraat klagen dat er veel te hard 
       gereden wordt op die weg en ‘Rond de Watertoren’ idem. In de laatste 
       straat komt er de laatste tijd ook veel verkeer door wat een kortere weg 
       neemt. Dit straatje is daar niet op berekend; er is geen stoep, dus loop je 
       tussen het voortrazend verkeer. Wat kan er aan gedaan worden? 
       Kan het misschien een woonerf worden? 
 
       Bewoners van de woningen aan de Leidsepoort vinden dat na 25 jaar het 
       Straatwerk voor hun woningen versleten is en dat de straat heringedeeld 
       moet worden. Er komen daar steeds meer taxi’s en ziekenauto’s welke 
       niet voor de deur kunnen parkeren en dus van armoede maar op de straat 
       blijven staan, waar allerlei verkeer langs komt. Hierbij wordt gevreesd voor 
       ongelukken. 
       De gemeente gaat er naar kijken en kijkt wanneer het op de planning staat 
       om te renoveren en of het eventueel naar voren gehaald kan worden. 
 
       Nog een ander punt van aandacht betreft het te hard rijden van  
       personenauto’s en van vrachtauto’s. Kan daar wat aan gedaan worden. 
       Misschien wat meer borden 30 km.? 
       Marten gaat met mensen van de gemeente naar deze en enkele andere 
        punten van de wijkschouw kijken of er andere mogelijkheden om deze 
        problemen op  te lossen. 
       Afgesproken is dat er in ieder geval door gemeente en of wijkteam terug   
       gekoppeld wordt naar de insprekers. 
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 6)  Ontwikkelingen in de wijkagenda. 
       Er wordt een samenvatting gemaakt voor het college die zetten hun 
       handtekening eronder, komen langs bij alle wijkteams om over de wensen 
       te praten. 
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 7)  Vernieuwing beschoeiing Oude Rijn/Buitenkerk r ichting 
      Zwammerdam - kan er tegelijk een wandelpad ko men.  
      Op het stukje tegenover vroeger de vetfabriek/nu de Bruin, zodat een 
      rondje Zwammerdam en/of door de Meyepolder, een stuk aangenamer en 
      veiliger wordt. 
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 8)  Oostelijke uitrit Kerkstraat richting brug her zien? 
      Na de verbouwing van de straat is de uitrit breder geworden  waardoor 
      fietsers/auto’s de binnenbocht nemen en vanaf de stoep de zebra oprijden 
      waardoor niet alleen de voetganger links/rechts verkeer heeft maar ook van 
      voren. Ook al sta je te wachten op de stoep om de Kerkstraat over te 

 
 
 
 
 



      steken dan rijd er voor je en achter je verkeer wat de onveiligheid vergroot. 
      De gemeente zal het bekijken. 
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9) Ingekomen stukken – de aanvraag voor financiële ondersteuning van de 
Oude Zustertuin zal intern door het WTN worden besproken.  

      Verder geen opmerkingen.  

 

10)  Uitgegane stukken  – geen opmerkingen. 
 

 

 11)  Nagekomen ingekomen/uitgaande stukken. 
        1. Kon.Ned. Heidemij: Nieuwsbrief 12(2) mei 2013 
        2.Gemeente: Aankondiging werkzaamheden Johan de Witstraat en Dirk 
           Bavolaan 
        3. Gemeente Vorderingen actielijst wijkschouw 2013. 
       4. Gemeente: Uitkomst van de verkeerstelling nav. de Wijkschouw 
 

 

12)  Voorstel voor vergaderdata in 2014: 
  Met gemeente, politie en Mozaïek Wonen: 10/3, 2/6, 1/9 en 17/11/2014. 

       Met alleen de burgerleden: 13/1, 7/4, 30/6 en 6/10/2014 
       Voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

13)  Rondvraag 
        Multiculturele maaltijd - Margareth wil daar graag aan meehelpen 
        organiseren. Er wordt een kennismaking avondje afgesproken. 
        Naast AH. aan de begraafplaats kant ligt nog al eens hondenpoep; zou de 
        Depodog, welke bij de zustertuin staat, verplaatst  kunnen worden? 
        Marten overhandigt namens Gijs Roos aan de wethouder en de 
        wijkregisseur wordt het verslag over de 13-jarige geschiedenis van het 
        opgeheven Wijkteam Centrum. 
        Volgens Gijs H. is bij de gemeente een aantal jaren geleden een 
        beleidsnota aangenomen dat aan de Willem de Zwijgerstraat  bejaarden 
        huisvesting geconcentreerd zou worden; is dit bekend bij Raad en 
        gemeente? 
        De Deel, het grasveld, is een ernstig vergeten probleem, er wordt door 
        een burger al acht maanden op een reactie gewacht op een naar de 
        gemeente verzonden brief. Er wordt beloofd dat er snel gereageerd wordt. 
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14)  Sluiting  
Ad sluit de vergadering om 21.50 uur onder dankzegging voor ieders 
inbreng. 
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