Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 18 mei 2016
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), AP, AvdM, EvdH, JT, MS, PJ, TvB (allen bewoners), Jeannette Stevens (GN,
wijkbeheer), Silvia Goessens (gemeente), Bob Francissen (Politie), SB en TB (Bouwdorp)
Notulist: Mirjam van Leeuwen (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

JH

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Als agendapunt 5a wordt door AvdM, het organiseren van een picknick voor belangstellenden
toegevoegd.
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
DL brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.

TvB

JS

Bob Francissen is sinds mei jl. de nieuwe wijkagent voor de wijk Aldenhof. De politie heeft te
maken met veel zieke medewerkers in Dukenburg.
 EvdH wil weten wat aan het dealen in de wijk wordt gedaan. BF adviseert om hier altijd
melding van te doen. Het liefst met locatie en tijdstippen waarop het gebeurt. Als er meerdere
meldingen binnenkomen kan er wat mee gedaan worden.
 Er is enige tijd geleden een persoon geweest die op de Staddijk foto’s van de kinderen
maakte. Het bleek om een medewerker van de Dukenburger te gaan. TvB geeft de redactie
door dat dit voortaan beter vooraf gecommuniceerd moet worden.
 Melding van vuiloverlast moet bij Toezicht gedaan worden. Er zijn signalen dat deze
meldingen niet altijd goed worden opgepakt. BF wil hier dan graag van op de hoogte worden
gebracht. JS neemt dit punt mee naar het overleg met Dar.
e
 Bij de 61 straat staat een 30km-bord naar de verkeerde kant geplaatst. JS adviseert om hier
via de app van de bel– en herstellijn melding van de te doen.
3. Verslag 10 februari 2016:
Het verslag van 10 februari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Pagina 1, agendapunt 3, sauna/wellness-centrum Berendonck: TvB laat weten dat de
gemeenteraad akkoord is gegaan met het bestemmingsplan voor een sauna/wellnesscentrum bij de Berendonck. Op de website van de gemeente Wijchen is hierover meer
informatie te vinden.
4. Nieuwe Dukendam:
SB laat weten dat de naam van het bouwdorp “Bouwdorp Duk” zal zijn. Het bouwdorp vindt plaats
rondom de Lindenberg. De organisatie valt onder de Zevensprong. Er zijn op het moment 11
vrijwilligers actief. De opbouw van het dorp vindt in week 33 plaats. De kinderen kunnen van 20
t/m 24 augustus van 9.00u tot 17.00u aan de slag. De zaterdag ervoor vindt de opening plaats.
Op woensdag is de afsluiting met een playbackshow en een prijsuitreiking. In principe is op
woensdagavond alles weer opgeruimd. Er wordt ook nog contact opgenomen met de politie. De
organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die het terrein willen bewaken. Ook buurtbewoners
wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden. Tijdens “Dukenburg presenteert” wordt
geprobeerd om meer vrijwilligers te werven. Er komt ook een oproep/artikel in de Dukenburger.
AvdM vraagt of het leuk is om de kinderen een schijfje te laten maken van Dukenburgse bomen
en die na afloop mee naar huis te geven. Zij neemt contact op met de vrijwilliger die over de
activiteiten gaat. In het weekend van 21 mei gaat de website de lucht in.
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5. Terugkoppeling van de schouw:
Voorafgaande aan de vergadering is er per fiets een schouw gehouden. Er zijn geen bijzondere
zaken die spelen. JS geeft aan dat het houden van een schouw functioneel moet zijn en dat
bewoners er interesse in moeten hebben. Er kan op aanvraag altijd een schouw georganiseerd
worden. Punten die bekeken moeten worden, kunnen vooraf aangegeven worden. In september/
oktober komt er een nieuwe website in de lucht www.wijkplan.nl Hierop kunnen het hele jaar door,
door bewoners of professionals die in de wijk actief zijn, zaken worden gezet. Er is naar
aanleiding van de schouw een overzicht gemaakt. JS stuurt dit overzicht door aan DL.
Wensen van bewoners ten aanzien van de openbare ruimte kunnen bij JS worden gemeld.
Reparaties kunnen via de bel– en herstellijn gemeld worden. Geen dringende zaken kunnen
verzameld worden en 1 x per jaar samen besproken en bekeken worden. Er moet altijd
voldoende draagvlak zijn in de wijk voor vernieuwingen/aanpassingen.
DL heeft nog een punt van aandacht namelijk het fietspad bij het stadspark na het bruggetje (Jan
Wachterspad). Dit wordt aan het overzicht toegevoegd.
5a. Organiseren picknick:
AvdM oppert het idee om voor belangstellenden rond 24 juni een picknick te organiseren.
Iedereen neemt zelf muffins en dergelijke mee. Ze wil graag weten of hier interesse voor is. Ze wil
zelf flyers maken en coördineren wie wat meeneemt. Er zou een thema aan gehangen kunnen
worden. PJ wil het communiceren via de school. DL geeft aan te willen flyeren. MS doet een app
uit. Via een mail aan DL kun je je aanmelden om mee te helpen.
6. Rondvraag en sluiting:
 AvdM laat de amuletten zien. Zij deelt aan degene die er nog geen heeft een amulet uit, zodat
deze binnen het netwerk verspreid kunnen worden. Op de website staat meer informatie over
de werkwijze vermeld.
 AvdM geeft aan dat er nog gezocht wordt naar hulp voor het plaatsen van tafels voor 29 mei
a.s.
 Er kunnen nog vachtjes worden opgehaald voor de adoptie van lammetjes.
 Er is een programma gemaakt in samenwerking met de bibliotheek over boekfiguren.
 JS bedankt iedereen voor zijn betrokkenheid in de wijk. Ogen en oren in de wijk zijn erg
belangrijk.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. Denny bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit
de vergadering om 20.45 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 28 september 2016, 19.30u,
dep. Lindenberg.

Belangrijke data:
29 mei Dit is Dukenburg
20 t/m 24 augustus Bouwdorp Duk
24 september Burendag
Oproep:
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