Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 13 maart 2019
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), BR, SH, LH, JH, AP, EvdH, EvdZ, JT, TvB, JW (gemeenteraadslid SP) (allen
bewoners), Eefje Melssen, (Brede School Aldenhove), Hans Veltmeijer (Stichting VAD), Manon Karssen
(GN, wijkmanager), Maddy Stuiver (Politie), JW-K (de Dukenburger)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

AvdM

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Hans Veltmeijer
namens Bouwdorp Duk, Eefje Melssen namens de Brede School Aldenhove en Maddy Stuiver
namens de politie.
2. Vaststellen notulen 26 september 2018:
De notulen van 26 september 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• Het trainingscentrum Michi loopt goed.
• De nieuwe website is online.
• De mail die door DL is rondgestuurd over de geluidsoverlast is duidelijk. JW-K geeft aan dat er
windmolens geplaatst worden bij de snelweg tussen Heumen en Nijmegen. Vanuit Platform
Weezenhof wordt bij de gemeente Heumen aangedrongen, om rekening met de bewoners
van Weezenhof te houden. Wie de plannen wil volgen kan hierover contact opnemen met de
voorzitter van Platform Weezenhof.
• Het comité over de busroute heeft van zich laten horen. Het blijft afwachten hoe e.e.a. zich
verder ontwikkeld.
3. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Bij afwezigheid van AvdM wordt agendapunt 7 opnieuw geagendeerd voor de vergadering in
september. Voor een nieuwe locatie van de buurtkamer kan het beste contact op worden
genomen met Michi of De Lindenberg. DL laat dit aan AvdM weten.
Ingekomen stukken:
De stukken zijn aan iedereen toegezonden.
Mededelingen:
Hans Veltmeijer laat weten dat op 10 t/m 14 augustus het Bouwdorp wordt georganiseerd. De
capaciteit van het terrein is bijna bereikt. De organisatie is bezig om bij de Lindenberg aan de
achterkant een zeecontainer te krijgen, om spullen op te slaan zodat deze niet meer uit Malvert
hoeven te komen. De gemeente heeft hier al vergunning voor verleend.
Er komt binnenkort een coördinerende WhatsApp groep, zodat bijzonderheden qua veiligheid via
deze groep gemeld kunnen worden. De politie kan dan een centraal bericht naar alle
coördinatoren sturen. Het is nog onduidelijk in welke vorm het gaat plaatsvinden. Jan-Willem
Vreeswijk is hiermee bezig. Hein Kneepkens is de trekker van het project.

Maddy
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4. Camera in beeld (door Maddy):
Maddy stelt zichzelf voor. Zij is sinds augustus de nieuwe wijkagent. Camera in beeld is een
beveiligde databank. Iedereen kan zijn beveiligingscamera aanmelden bij de politie. Er kan niet
live meegekeken worden op de camera’s. De politie hoopt op die manier zaken sneller te kunnen
oplossen. Er komt nog een artikel over in de Dukenburger. Maddy stuurt een bericht met de link
en informatie door aan DL. De privacy van de camerahouders is gewaarborgd.
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Actie door

Behandeld/besloten door
5. Schoolplein Aldenhove (door Eefje):
Eefje geeft aan dat het schoolplein niet meer van deze tijd is. Het wordt omringd door pleinen.
Het plein van KION wordt al aangepakt. Het andere plein is wat lastiger. Er is onderzoek geweest
naar wie welk stuk beheert en waar het meest gespeeld wordt. Jongerenwerk is betrokken en er
volgen nog gesprekken met de politie en buurtbewoners.
Het plan dat er nu ligt is van leerlingen, leerkrachten en de school. Er wordt veel hergebruikt. De
wens is om een mooi groot nieuw speeltoestel te plaatsen. Er wordt een aanvraag gedaan bij
www.mijnwijkplan.nl. Zodra ingediend, wordt het platform op de hoogte gesteld, zodat op het idee
gestemd kan worden. Er worden aanvullende mogelijkheden geopperd voor geldinzameling zoals
een sponsorloop, flessen inleveren (via sorteerknop emballage inleveren) en de ringring app.

TvdB
Eefje

DL

6. Terugkoppeling snelheid remmende maatregelen rw (door Toine):
Er is vandaag overleg geweest tussen TvdB, LH en EvdH met Maryse Slingerland en
Paul Oomen, verkeersdeskundige van de gemeente. Het was een teleurstellend gesprek. Op
grond van GPS-metingen is uitgekomen dat 85% van de voertuigen zich aan de snelheid houdt
en hierdoor komen de snelheid-remmende maatregelen niet op de prioriteitenlijst. Het plan gaat
niet door.
Er kan een enquête in de wijk worden gehouden voor een 30km-zone door de wijk. Dit plan moet
wel voldoende draagkracht hebben. Maryse neemt morgen contact op met DL over het besluit
van het platform. Het idee van een 30km-zone vindt iedereen een goed idee. Er wordt besloten
tot het houden van een enquête. DL, SvdH, TvdB, JW en EvdH komen over een maand bij elkaar
om het idee uit te werken. TvdB komt met een datumvoorstel voor een woensdag- of donderdagavond. Eefje overlegt of op school aan de kinderen een flyer meegegeven kan worden.
7. Buurtkamers in Aldenhof (door A.v.d. Mast):
Volgende vergadering agenderen.
8. Samenwerking platform Meijhorst (discussie voor/tegen):
De vraag is binnengekomen om samen te gaan met platform Meijhorst. Er wordt unaniem
besloten om de samenwerking met platform Meijhorst niet aan te gaan.
9. Reactie praatstuk Manon Karssen (evaluatie en toekomst):
Manon Karssen licht toe dat vanuit wijkmanagement een brief is gestuurd met de vraag hoe het
gaat met de wijkraden, de toekomstplannen e.d. Manon wil weten hoe het gaat en of twee keer
per jaar vergaderen voldoende is.
Iedereen vindt dit voldoende. Zij vinden de communicatie met Manon op de huidige manier ook
goed gaan. Het platform zou graag wat bewoners erbij krijgen, maar dat is lastig. Nu al blij met
een aantal nieuwe leden. De nieuwe leden vinden het interessant om te horen wat er speelt en
leeft in de wijk en om kennis te maken met wijkbewoners.
Manon vindt dat de agenda altijd met goede onderwerpen gevuld is. Het platform heeft ook een
beperkte nieuwsgroep. Bij interessante onderwerpen wordt dit aan deze groep kenbaar gemaakt.
Manon geeft aan dat de begroting minimaal is en er goed uitziet. Zij geeft tevens aan dat, als er
zaken zijn die het platform op wil pakken die extra kosten met zich meebrengen, zij dit graag
hoort. De gemeente wil dat zoveel mogelijk bewoners actief zijn in de wijk. Manon vindt het
belangrijk om goed in contact te blijven met het platform.
10. Rondvraag en sluiting:
• TvdB laat weten dat er onrust is over het kappen in park Staddijk. Jacqueline Veltmeijer doet
navraag of alles volgens afspraak gebeurt. Op 15 maart wordt met een gemeenteraadslid
gekeken of alles goed is verlopen. DL houdt Jacqueline op de hoogte als er nieuws is.
• TvdB meldt dat trainingscentrum Michi heeft voorgesteld om daar te vergaderen. De
vergadering in september wordt daar gehouden.
• Hans Veltmeijer laat weten dat 26 mei a.s. “Dit is Dukenburg” wordt georganiseerd.
Trainingscentrum Michi gaat het hele sportplein organiseren.
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TvdB

Behandeld/besloten door
• JT meldt dat gevonden voorwerpen bij de gemeente kunnen worden afgegeven. De gemeente
meldt dan aan bij I lost. Op I Lost kan zelf geen melding worden gedaan. Het kan ook op Next
door worden gezet.
• JH meldt dat de verlichting bij de 23e en 24e straat en de 11e en 13e straat is vernieuwd.
• JH maakt zich zorgen om de bomen die scheef staan en waar takken uitvallen. Manon
adviseert om dit te melden aan de meld-en herstel app. Dit is inmiddels al gedaan door JH.
• Maddy Stuiver meldt zich af voor de volgende vergadering. Als er tussentijds iets is, is zij
telefonisch of via maddy.stuiver@politie.nl bereikbaar.
• BR meldt dat de buurtpreventiebordjes in de wijk worden geplaatst.
• DL laat weten dat ze op de Van Apelterenweg met de fietspaden bezig zijn. Het blijft erg lang
open liggen. Hij vraagt wanneer het klaar is. Manon geeft aan dat Maryse de fietspaden aan
het onderhoudsplan heeft toegevoegd. Zij weet niet wanneer het gereed is. TvdB vraagt dit na
bij Maryse en laat het aan het platform weten.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 11 september 2019, 19.30u,
bij Trainingscentrum Michi (Staddijk 41).
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