
Verslag van de vergadering Gemeente en Wijkteam Noord, 
op 02-06-2014. 
 
 
Trudy Rood (voorzitter) Alexander Spijker, Ad Verlaan, Margareth Wortman, Vincent 
Both, Thea Westland, Dirk-Jan Knol, Nemma Koelewijn, Lex van der Reijden, Gijs 
Hoogeveen 
 
 

1) Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de nieuwe wijkwethouder 
Dirk-Jan Knol. 
Deze stelt zich voor en verteld wat zijn intenties zijn voor de komende 4 jaar. 
 
2) Vaststelling agenda. 

Er is een afscheidsbrief van Gijs Roos ontvangen, hij stopt met het wijkteamwerk. 
Marten Joustra is wegens ziekte voorlopig niet actief. Anton Lorjjn stopt met het 
Wijkteam werk i.v.m. ziekte.  

        
3) Vaststelling notulen van 10-03-2014 en 07-04-2014. 

Verslag van interne vergadering ook naar de leden van deze vergadering. 
 

4) Toelichting vanuit de Gemeente, Mozaïek wonen, Politie en WTN: 
A. Graafse  waard het project is medio september klaar. Wel is onduidelijk of alle 
speeltoestellen er zijn. Om de opening van de voetbalkooi te vieren organiseert  
Het wijkteam en voetbal Clinique voor kinderen van wijkbewoners. De datum en 
begroting volgen nog. 
B. De woonboot kan wel van de agenda, er is binnen de gemeente geen kennis 

om verder te gaan. 
E. De moskee wordt in september opgeleverd. Er staat op de tekening dat er een 
fiets wandelpad van de oversteekplaats komt welke dood loopt op het terrein van 
de moskee dit pad kan ook gebruikt worden voor hulpdiensten. Aan een 
doodlopend fietspad heb je weinig en er komt een gevaarlijke oversteekplaats bij. 
De wethouder zal er naar kijken het communiceren met buurt bewoners over dit 
onderwerp kan beter. 
F. De verdere ontwikkeling van de begraafplaats ligt stil. 
Ook wordt de vraag gesteld of de uitbreiding haast heeft, er wordt tegenwoordig 
meer gecremeerd. 
g. Het wachten is op een uitspraak van de raad van state hierover. 
H. De Boa’s hebben in zuid s ’morgens vroeg een parkeer telling gedaan, dit zou 
ook gedaan kunnen worden in de Nieuwstraat om de parkeer overlast in de 
Nieuwstraat en omgeving in kaart te brengen. 
I. Tot 2019 ligt dit plan stil. Zou er tot die tijd enkele parkeerplaatsen gemaakt 
kunnen worden aan de Oud Bodegraafse weg kant ( provisorisch). 
J. Bewegwijzering naar parkeerplaats ex Transneerlandia wordt in het nieuwe 
verkeerscirculatie plan meegenomen. 
Er is een gedeelte van de C1000 parkeergarage afgezet, waarom is dat? Thea zal 
het uitzoeken. 
 



 
 

C. Ontwikkelingen in de wijkagenda. 
De wijk Web-side is niet erg actueel, Gijs zal er naar kijken er zijn geen verdere 
ontwikkelingen. 
 
D. Tuinen wedstrijd. 
Er zijn al aanmeldingen, maar door de ziekte van Marten is niet bekend hoeveel. 

 
E. Terugkoppeling vergadering met bewoners cie. Mozaïek Wonen. 
Een klein deel was vertegenwoordigd maar het was voor de aanwezigen zeker 
waardevol. 

       
F. Voortgang Multi culti maaltijd. 
Nemma zet de organisatie en de begroting op papier en stuurt dit rond voor 
opbouwend commentaar. 

    
G. Groenvorming hoe is het gegaan en hoe verder. 
Het wachten is op fiattering van het nieuwe college. 
Het wijkteam is voor mede zeggenschap buurt bewoners. 

 
H. Ingekomen stukken. 
Er is een vrouw gevallen  over de biggenruggetjes op parkeerplaats bij Ah.  
Gelukkig is dit een zeldzaam incident bij herhalingen kunnen we er misschien 
iets mee. De parkeerplaats gaat de komende tijd op de schop, dan nemen we deze 
opmerking mee. 
3. Mail van fam. Griffioen wordt in behandeling genomen door de gemeente. 
4. We zien geen toegevoegde waarde om de klus club van de Breevaart te linken. 

 
I. Rondvraag. 
Er was enige tijd geleden een verzoek om op braak liggend terrein aan de Willem 
de Zwijgerstraat een speelplaats te maken.  
Misschien dat het grasveldje op het oranjeplantsoen als zodanig voor de kleintjes 
kan voldoen. 
Vrachtwagens C 1000 rijden zich bij herhaling klem bij de Burg. Vonklaan? 
Kan er een bord geplaatst worden bij C1000 dat de wagens weer over de Willem 
de Zwijgerstraat terug moeten. En gelijktijdig aan de C 1000 vragen of deze de 
chauffeurs erop willen wijzen dat de enige juiste route via de Willem de 
Zwijgerstraat is. 
 
 
 
 

 
 
 
 


