Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 11 maart 2020
Aanwezig:
Denny Leewes (DL, vz), AP, SH, LH, JH, JT, TvB, TB, SB, BB, BW (allen bewoners),
Yolande Hartkamp (Brede School Aldenhove), JWK (de Dukenburger), Maryse Slingerland (GN,
wijkregisseur o.r.), Pieter Pelser, Vincent student Social Work (Bindkracht10)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

EvdH ,BR (bewoners), Niek Hermsen (Michi)

Extra afschriften voor:

Actie door

wethouder Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen notulen 11 september 2019: ·
De notulen van 11 september 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
• Maryse Slingerland laat weten dat, indien meldingen aan de Bel- en herstellijn niet worden
opgelost, hierover contact met haar kan worden opgenomen.
• Maryse geeft aan dat er een idee is binnengekomen om van de jeu de boulesbaan een
bloemenperkje te maken. Maryse heeft bij de bewoner aangegeven dat via een handtekeninginzameling draagvlak bij bewoners moet worden aangetoond. De bloementuin zal dan ook
door de bewoners zelf onderhouden moeten worden. De bewoner die de aanvraag heeft
gedaan is van plan het perkje met wat hulp te onderhouden.
3. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Aan de agenda wordt toegevoegd:
7. Verbinding met jongeren
8. Ontmoetingsplek Aldenhof
9. Water- en elektriciteitsleidingen.
Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
DL laat weten dat op 18 maart a.s. een afspraak is gepland met de platformvoorzitters over het
vervangen van de duurzame bruggen in het stadspark.
Er volgt een voorstelrondje voor de nieuwe aanwezigen.
4. 30 kilometerzone - resultaten en vervolgacties:
TvB geeft aan dat een groot aantal handtekeningen is aangeboden aan de gemeenteraad. TvB
heeft ook ingesproken. Er zijn schriftelijk vragen aan de raad gesteld. De antwoorden hierop
waren teleurstellend. Er is een rondje door de wijk gemaakt met Velig Verkeer Nederland. Er
wordt nu door VVN een rapport geschreven.
Niek van Michi heeft enkele stickers afgegeven van 30km en 50km die uitgedeeld kunnen
worden. Mensen die aan de rondweg wonen kunnen de 50km-sticker op de afvalcontainer
plakken, mensen die buiten de rondweg wonen de 30km-sticker. De antwoorden van de
verkeersdeskundige van VVN worden afgewacht.
5. Kappen en snoeien in Park Staddijk:
TvB laat weten dat een gemeenteraadslid is gevraagd om extra aandacht te vragen in de
gemeenteraad voor het kappen en snoeien in Park Staddijk. In de komende Dukenburger wordt
er aandacht aan besteed. Maryse legt uit dat in het verleden bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het
zware snoeien is nodig om ervoor te zorgen dat er een goede onderbegroeiing is. In mei / juni
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wordt met een aantal mensen die geïnteresseerd en vertegenwoordiger zijn, gekeken wat goed is
en wat anders zou kunnen.
TvB merkt op dat niet wordt uitgevoerd conform plan.
Maryse wijst erop dat indien er andere wensen zijn, dit breed gedragen moet worden.
6. Opknappen speelplaats Aldenhove:
Yolande deelt mede dat er een nieuw speeltoestel is geplaatst. Voor de volgende fase van het
opknappen van de speeltuin is subsidie nodig. Een deel is al toegekend door Jantje Beton.
Het plan is iets aangepast, er komen nog twee groene hoeken bij. Het streven is om alles vóór de
zomervakantie klaar te hebben. Als het schoolplein geopend is, is het de bedoeling om het plein
en de strook langs de scholen rookvrij te maken.
Er komt een uitnodiging voor de opening van het schoolplein.

Pieter,
SB, TB
DL

7. Verbinding met jongeren:
Pieter Pelser meldt dat in de platformvergadering van Lankforst/Malvert werd aangegeven dat de
verbinding met de jeugd wordt gemist. Er is een gesprek geweest met de HAN Leertuin.
SB merkt op dat een groep vanuit het bouwdorp een enquête in elkaar gaat zetten. Dit initiatief is
vanuit het Bouwdorp en Sportservice gekomen.
Het platform Aldenhof heeft ook geen verbinding met jongeren, maar staat hier wel voor open.
Pieter zal contact opnemen met de jongerenwerkers om te polsen op welke wijze dit vorm
gegeven zou kunnen worden. SB en TB houden contact met Pieter.
Dit onderwerp keert terug in de volgende vergadering.

Pieter

8. Ontmoetingsplek Aldenhof:
Pieter meldt dat in De Lindenberg een ruimte door Jongerenwerk wordt gebruikt. Bindkracht10
huurt deze ruimte tot volgend jaar. Hij wil weten of het platform het idee heeft dat er behoefte is
aan een ontmoetingsplek in Aldenhof? Het zou goed zijn om de wijk te laten weten wat er in
De Lindenberg mogelijk is.
TvB merkt op dat bij wijze van experiment er 1x in de week een activiteit georganiseerd kan
worden. Er wordt een oproep gedaan in de Dukenburger voor vrijwilligers om een activiteit te
organiseren. Concrete informatie stuurt Pieter naar DL.

Maryse

9. Werkzaamheden water- en elektriciteitsleidingen:
Maryse deelt mede dat de water- en elektriciteitsleidingen in Aldenhof vervangen moeten worden.
Dat gaat waarschijnlijk dit jaar van start. De gemeente is nog in afwachting van de planning van
de uitvoerende bedrijven. Dit betekent dat trottoirs worden opengebroken. De komende maanden
wordt dus geen onderhoud, alleen snel herstel, aan de trottoirs uitgevoerd.
Bewoners worden tijdig geïnformeerd. Maryse houdt het platform op de hoogte. Zij zal navragen
of tijdens de werkzaamheden ook glasvezel wordt meegenomen.
10. Rondvraag en sluiting:
• SB laat weten dat dit jaar het 5-jarig jubileum van Duuk is.
Er wordt geprobeerd om een feestelijk programma aan de kinderen aan te bieden. Er doen
250 kinderen mee en dit is de max. Er komt een grotere tent. Het bouwdorp is van 15 tot 19
augustus. De week ervoor wordt opgebouwd. Als je mee wilt helpen ben je welkom. Het EAT
event is een aanrader als je iets wilt organiseren in de wijk.
• TvB meldt dat vorige week in verschillende auto’s op de rondweg zou zijn ingebroken.
- dit is niet bekend bij de platformleden.
• TvB merkt op dat de fietsstroken langs de rondweg in slechte staat verkeren.
- Maryse adviseert om dit te melden bij de Bel- en herstellijn.
• JWK deelt mede dat wordt getracht om alle buurt-apps onder te brengen onder één app.
• TvB verwijst naar de vogelkastjes voor vogels die de rupsen eten. Een goede zaak, maar hij
adviseert om vooraf instructie op te vragen hoe de kastjes opgehangen moeten worden, zodat
de bomen niet worden beschadigd.
- informatie is op te vragen bij Maryse.
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Behandeld/besloten door
• Maryse geeft aan dat de asfaltering op de Staddijk op de onderhoudslijst staat voor dit jaar.
Snelheid is ook een issue. Niet alle wensen die er zijn zullen uitgevoerd worden. De
verkeerskundige is naar de mogelijkheden aan het kijken en als het plan duidelijk is, wordt het
platform geïnformeerd.
• DL meldt dat de stickers op de lantaarnpalen met de nummers op diverse palen niet meer
leesbaar zijn.
- Maryse neemt dit intern mee.
• DL stelt voor om een app-groep met de platformleden aan te maken.
- Hiervoor is geen interesse.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 9 september 2020, 19.30u,
De Lindenberg.
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