Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 20 mei 2015
Aanwezig:

Denny Leewes (vz), TvB, AvdM, AP, JT (allen bewoners), Abdelkarim Bellari ( Stg. Anour Madrasati),
Marjo van Ginneken ( wijkmanager), José Verhaegh (New Arts / Lindenberg)
Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
HP en MS (bew.cie Aldenhof maisonnettes), LH, Frans van Driel (politie), Albrecht Martens
(Standvast Wonen)
Afwezig:

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Alle ingekomen stukken zijn naar de platformleden gestuurd.
Denny zal samen met MS een ronde door de wijk maken, in navolging op de wijkschouw.
Op 28 maart jl. heeft de Opschoondag in een groot deel van de wijk plaatsgevonden. Er deden
zo’n 20 bewoners aan mee. Het was een leuke dag waarop veel werk is verzet. Abdelkarim geeft
aan een volgende keer met Stichting Anour te willen aansluiten.
Denny heeft zitting genomen in de denktank van de Zevensprong. De denktank gaat
onderzoeken hoe de Zevensprong nieuw leven in kan worden geblazen.

AB

Marjo deelt mede dat in Aldenhof 2 bijeenkomsten zijn geweest in het kader van buurtpreventie
en het oprichten van een buurtpreventieteam. Op de eerste bijeeenkomst waren 40-45 bewoners
aanwezig waarvan er ca. 20 zich hebben aangemeld voor het buurtpreventieteam. In de tweede
bijeenkomst is uitgelegd wat een buurtpreventieteam inhoudt. Naar voorbeeld van Tolhuis is een
lichte variant voorgesteld waarbij een buurtpreventienetwerk wordt opgebouwd met oplettende
bewoners. Het netwerk staat via WhatsApp met elkaar en professionals in verbinding. De
gemeente faciliteert het buurtpreventieteam, de bewoners dienen het te organiseren.
Marjo heeft hierover niets meer vernomen.
Abdelkarim merkt op dat bij Stichting Anour binnenkort uitleg wordt gegeven over een
buurtpreventieteam. Hij zal de datum melden aan Denny.
3. Verslag 11 februari 2015:
Het verslag van 11 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 4, 50-jarig jubileum Dukenburg, deelt AvdM mede dat de
plannen voor een musical van de baan zijn. Met behulp van het jongerentheater, New Arts, de
stamtafel en andere groepen of bewoners die iets willen doen wordt in het kader van ‘vinden en
verbinden’ iets georganiseerd. Het dient wel één geheel te vormen. De plannen worden
bemoeilijkt, omdat er geen kerngroep is die dit slagvaardig oppakt.
Er is een nieuw symbool voor een bijzondere Dukenburger in de maak: een amulet van
Dukenburgs hout. Ouders en kinderen kunnen een bijzondere Dukenburger hiervoor voordragen.
Het is de bedoeling dat een reeks Dukenburgers de amulet gaan ontvangen. Marjo oppert de idee
om de volgende uitreikingen te laten doen door de voorgaande bijzondere Dukenburger.
José Verhaegh oppert de idee om een Dukenburger te interviewen door een jonge rapper, die er
vervolgens een rap van maakt. In de loop der jaren kan dan een cd of boekje worden uitgebracht.
4. SPARK:
De jongeren van SPARK zijn niet aanwezig. José legt uit dat New Arts onderdeel is van SPARK.
SPARK is een jongerenfestival dat op 12-13-14 juni a.s. plaatsvindt. Het is een festival voor en
door jongeren. Het festival wordt op 12 juni geopend door wethouder Frings.
Marjo biedt aan om bekende bewoners op de hoogte te stellen van het festival. José zal iedereen
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het programma toesturen en laten weten op welke momenten volwassenen het festival kunnen
bezoeken.
5. Ideeën:
In de vorige vergadering is gesproken over een ‘platform nieuwe stijl’.
Marjo benadrukt dat het niet de bedoeling is dat een activiteitencommissie wordt gevormd die
alles gaat organiseren. Het gaat er juist om meer bewoners actief te krijgen voor hun wijk.
Er is al veel in Aldenhof: de huiskamer van AvdM, de activiteiten van de maisonnettes, SPARK,
de beweegtuin bij De Doekenborg, de Staddijk, de sportverenigingen.
In Zwanenveld is de hele wijk uitgenodigd voor een bewonersavond waar bewoners werden
gevraagd om zich in te zetten voor hun wijk en waar zij aan konden geven aan welke thema’s ze
zich zouden willen committeren.
Marjo biedt een projectleider aan die een dergelijke avond in Aldenhof mee organiseert en tijdens
het traject ondersteuning biedt. Het platform dient te bedenken hoe de avond er uit zou moeten
zien.
Denny zal de platformleden mailen en vragen wie samen met hem wil nadenken over een
dergelijke bijeenkomst, te organiseren na de zomer.
Er worden nog enkele ideeën geopperd:
- ommetje Aldenhof maken, jongeren hierbij betrekken
- filmpje over Aldenhof
- eenzamen bereiken, er is behoefte aan ontmoeting
- welkomstpakket voor nieuwe bewoners
- een zomerfestival
- picknick met zelf meegebracht eten / een picknickmand voor een buurtgenoot maken
(José Verhaegh verlaat de vergadering)
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JT

Stichting Anour Madrasati:
Abdelkarim geeft een toelichting op Stichting Anour Madrasati: de stichting was actief in Heseveld
en is nu gevestigd in de voormalige Kristallisschool, op de grens tussen Aldenhof en Meijhorst.
Het gebouw wordt gehuurd, maar de intentie is koop. Het pand wordt momenteel verbouwd, er
komt o.a. een moskeeruimte. De officiële opening is in juni dit jaar.
De stichting kent 3 pijlers: educatie, cultuur en opvoeding.
De stichting betrekt altijd de wijk bij haar activiteiten.
Abdelkarim zal het platform uitnodigen voor de opening.
Denny geeft aan dat de stichting gebruik kan maken van de website van Aldenhof voor
publicaties (www.bewonersaldenhof.nl).
Vanuit het platform wordt geadviseerd om zitting te nemen in de Zevensprong. Abdelkarim geeft
aan dat dat voorstel aan de Zevensprong wordt voorgelegd.
6. Rondvraag en sluiting:
 TvB deelt mede dat vandaag bekend is geworden dat het bestemmingsplan voor een sauna/
wellness centrum bij de Berendonck door de Raad van State is vernietigd. In de volgende
Dukenburger staat hierover een artikel.
 JT meldt dat, indien het wijkcentrum gesloten is, ook de ingang van het zwembad dicht is.
Bezoekers van het zwembad dienen dan achterom te lopen over een onverhard en onverlicht
paadje.
- Marjo adviseert hem om dit aan te kaarten bij de locatiemanager van het pand,
Marco van Rooij.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Denny bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.
De volgende vergadering is op: woensdag 30 september 2015, 19.30u, dep. Lindenberg.
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Belangrijke data:
? juni
: opening pand Stichting Anour Madrasati
6 juni
: fietstocht langs moestuintjes Dukenburg (Dag van de Stadslandbouw)
12-13-14 juni : jongerenfestival SPARK

Oproep:
- in het kader van het 50-jarig jubileum van Dukenburg, gezocht: bewoners die iets willen doen
Aanmelden kan bij AvdM.

Vergaderdata 2015: 11/2, 20/5 en 30/9.
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