Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 17 mei 2017
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), AP, EvdH, JT, TvB (allen bewoners), Manon Karssen (GN, wijkmanager),
Jeannette Stevens (GN, wijkbeheer), JW-K (De Zevensprong en De Dukenburger)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

JH, MC (Politie), AvdM, LH

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Jeannette Stevens is verlaat, maar wordt verwacht.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Op de agenda wordt ingevoegd agendapunt 3, vaststellen vorig verslag.

DL

Mededelingen:
 JW-K laat weten dat de voorbereidingen voor het Bouwdorp goed verlopen. Er zijn al 52
aanmeldingen van kinderen binnen.
 De overlast op de A73 neemt toe. Er begint steeds meer geluidsoverlast te ontstaan in de wijk
als gevolg van het wegkappen van bomen. Bermverhoging kan ook een oorzaak zijn. DL wil
weten wat de gemeente hieraan kan doen. Manon adviseert om hierover contact op te nemen
met Jeannette Stevens. Zij kan kijken wie hier de contactpersoon binnen de gemeente voor is.
DL neemt hierover contact op.
Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken zijn iedereen toegezonden.
Er is nog een stuk binnengekomen van de Zevensprong. Er vindt momenteel een onderzoek
plaats om te kijken naar de mogelijkheden voor de Zevensprong en of dingen anders
georganiseerd kunnen worden. Er is een bijeenkomst geweest met een aantal platformvoorzitters
/ vertegenwoordigers en Eduard van Vloten, de onafhankelijke adviseur. Er is inmiddels een
voorstel gemaakt. Dit wordt eerst binnen het bestuur van de Zevensprong besproken, daarna
wordt het naar de Dukenburgers gecommuniceerd. Manon Karssen heeft binnenkort een
kennismakingsgesprek met Eduard van Vloten.
DL stelt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.
Jeanette Stevens arriveert.

3. Verslag 18 mei 2016:
Tekstueel:
 Pagina 2, agendapunt 5, terugkoppeling van schouw: www.wijkplan.nl correctie:
www.mijnwijkplan.nl
Het verslag van 18 mei 2016 wordt met inachtneming van de wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van:
e
 Pagina 1, agendapunt 1, 3 bullet, vuiloverlast: Jeannette Stevens laat weten dat er naar
aanleiding van het raadsbezoek extra wijkvegers worden ingezet. Wat hier het resultaat van is
moet worden afgewacht.
 Pagina 1, agendapunt 3, sauna/wellness-centrum Berendonck: TvB laat weten dat er op zijn
vroegst over 6 weken een uitspraak is van de rechtbank.
 Pagina 2, agendapunt 5, terugkoppeling van de schouw: Jeannette laat weten dat er weer een
overzicht voor een schouw gemaakt kan worden. Kleine dingen kunnen ook via de bel- en
herstellijn gemeld worden.
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Actie door

Behandeld/besloten door
De website www.mijn wijkplan.nl is gereed. Op deze site kunnen wensen en ideeën van
bewoners vermeld worden. Ook de gemeente plaatst hier zaken op.
4. Voorstellen nieuwe wijkmanager:
Manon Karssen stelt zichzelf voor. Zij is per 1 maart jl. de nieuwe wijkmanager van Dukenburg.
Daarvoor was zij als wijkmanager werkzaam in ’s Hertogenbosch. Zij heeft al veel platforms
bezocht en kennis gemaakt met leden van de Zevensprong. Marjo is samen met Sonja bezig met
de toekomstvisie van Dukenburg. Hierdoor is het voor Marjo mogelijk om Manon goed in te
werken. In bepaalde delen van Aldenhof zit krimp. Er worden ook een aantal plekken in de wijk
bekeken om te onderzoeken wat er mee gedaan kan worden en wat bewoners ermee willen.
Samen met de bewoners, woningcorporaties en de platforms wordt bekeken hoe het imago van
de wijk verbeterd kan worden.
JT merkt op dat de gemeente stukken naar buiten brengt waarin Dukenburg niet positief
overkomt. Jeannette geeft aan dat de gemeente wil kijken wat de wijk nodig heeft en dat zij de
wijk zeker niet negatief naar buiten wil brengen.
TvB merkt op dat in Dukenburg niets wordt gebouwd en over het kanaal wel. Manon geeft aan dat
in Dukenburg veel gebouwen leegstaan, er wordt bekeken wat met die panden gedaan kan
worden. De plannen voor de panden worden eerst met de bewoners/platforms besproken.
TvB vindt dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn. Jongerencentrum Staddijk is gesloten. Het
was niet alleen voor de jongeren een plek om te ontmoeten, maar voor meerdere doelgroepen.
Een bepaalde groep jongeren, die niet in het jongerencentrum kwam en ouderen die in de
Doekenborg woonden/kwamen hebben behoefte aan een ontmoetingsplek.
Manon beaamt dat zij het signaal ontvangt dat ouderen ontmoeten, eten, bingo en dergelijke,
hebben zien wegvallen en dat er niets voor is teruggekomen. Het wijkcentrum is voor hen dan net
een brug te ver. TvB geeft aan dat er een nieuwe invulling aan de Doekenborg gegeven kan
worden door een combinatie te maken tussen ouderen en jongeren. Project Onbekend zat in het
jongerencentrum Staddijk en zoekt ruimte, dit zou al een geschikte groep kunnen zijn.

JS

5. Veiligheid in de wijk:
EvdH geeft aan dat naast de speeltuin een hondenuitlaatplaats ligt. De honden kunnen met
gemak onder het hek door naar de speeltuin. Dit is geen wenselijk situatie. Jeannette bespreekt
intern hoe dit opgelost kan worden.

EvdH

De nieuwe wijkagent Mustafa Celik begint maandag 22 mei a.s. Manon adviseert om zaken met
hem te bespreken en contact met hem op te nemen. EvdH neemt contact met hem op.

JS

Op het voetpad moet met voetpadaanduiding vaker worden aangegeven dat het om een voetpad
gaat. Jeannette vraagt intern na wat de mogelijkheden zijn.

JS
DL

Jeannette neemt met Maud van Wou van mobiliteit contact op over de onveilige situatie rondom
het parkeren bij de school. Er zijn eerder al diverse gesprekken over geweest. DL gaat informeren
of er weer vergaderd kan worden in de school.

allen

6. Strong Viking Run stadspark:
31 mei a.s. wordt in klein comité de Strong Viking Run geëvalureerd. Het is een initiatief van de
sportorganisator. Het verloop van de run wordt besproken en ook wordt er naar de toekomst
gekeken. Het gaat tijdens deze avond ook over andere initiatieven die in de toekomst
georganiseerd worden. De aanleiding van de evaluatie is om het de volgende keer te verbeteren.
Er worden tijdens de avond geen beslissingen genomen. Aan Manon, Jeannette of DL kunnen
ideeën worden doorgegeven om mee te nemen naar deze avond.
6. Rondvraag en sluiting:
 TvB meldt dat door de Vrienden van park Staddijk een schoonmaakactie is gehouden. Er zijn
door de gemeente in het park afvalbakken geplaatst. Hij complimenteert de gemeente
hiervoor.
 JW-K laat weten dat de Dukenburger weer uit is. Feedback is welkom en kan ter attentie van
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Behandeld/besloten door
TvB gestuurd worden. Er zijn in Aldenhof bezorgproblemen.
 Er wordt een nieuwe “Dit is Dukenburg” georganiseerd. Er zijn al veel inschrijvingen binnen.
Er kan nog worden ingeschreven voor een kraam.
 DL wil weten of er al een nieuw wijkplan is omdat het oude afloopt. Jeannette wil de nieuwe
methode afwachten, om zo breed mogelijk op te halen.
 DL geeft aan dat er soms bomen worden weggehaald en dat de boomstronken dan erg lang
e
blijven liggen. In de 34 straat is een boom gekapt waar ongenoegen over was. Jeannette
geeft aan dat hierover contact is geweest met de buurtbewoners.
 Het stuk tussen Aldenhof en Weezenhof ziet er niet goed uit. Jeannette laat weten dat hier
aandacht voor is.
 JT merkt op dat op de doorgaande routes meer groen gegeven zou worden ten koste van de
zijwegen. Dit is op de Van Apelterenweg niet gebeurd. Jeannette vraag dit na.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. Denny bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit
de vergadering om 21:20 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 27 september 2017, 19.30u,
dep. Lindenberg.
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