Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 21 februari 2018
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), AP, AvdM, EvdH, HP (gedeeltelijk aanw.), JT, LH, TvB en BR (allen bewoners),
Yolande Hartkamp en Eefje Melssen (Brede School Aldenhove), Marieke van Kan (GN), Jeannette Stevens
(GN, wijkregiseur)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

Mustafa Ҫelik (wijkagent)

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 Marieke van Kan,
collega van Manon Karssen. Marieke is betrokken bij allerlei zaken o.a. spelen, bewegen en
ontmoeten. Een bijzonder welkom ook aan Eefje Melssen van Tandem, Bindkracht 10, collega
van Yolande op de Brede School en nieuw lid Bart Reits.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Marieke van Kan deelt mede dat met bewoners en werkers in de wijk wordt gewerkt aan de
toekomstvisie van Dukenburg. Tijdens de bewonersavond in Meijhorst 7 februari jl. zijn 6 thema’s
aan de orde gesteld waar input op gegeven kon worden. Er waren 130 bewoners aanwezig,
waaronder veel nieuwe gezichten. Er is veel input verkregen tijdens deze avond.
De bedoeling is, dat de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in Dukenburg in diverse
activiteiten op korte en lange termijn. Ook Park Staddijk zou meer een ontmoetingsfunctie moeten
krijgen, openlucht theater, film enz., zijn wensen van de bewoners. Er wordt aan de nieuwe
gemeenteraad getoond dat er iets moet gebeuren in Dukenburg.
Op de agenda ontbreekt vaststelling van het vorige verslag. Dit wordt ingevoegd als agendapunt
6a.

allen

 Op 14 maart a.s. is er een meeloopmiddag op de Staddijk. AvdM gaat hiernaartoe. DL
probeert er bij te zijn.
 Yolande laat weten dat de school dit schooljaar 50 jaar bestaat. De school wil de wijk
betrekken bij de activiteiten. Het opknappen van de speelplaats is een grote wens. De
speeltoestellen van de school zijn bijna versleten. In het team zijn de wensen
geïnventariseerd. Er is een plan van aanpak besproken. De ouders worden bij de uitwerking
betrokken. Het hele kalenderjaar 2018 wordt besteed om de plannen te ontwikkelen. In 2019
zal met het opknappen gestart worden.
Op de Boomfeestdag 14 maart a.s. wordt gestart met vergroening van het plein. Er zijn wat
sterke mannen nodig om te helpen met de voorbereidingen. Er gaat een brief over uit naar de
ouders. Als je iemand weet die wil helpen laat het dan weten. Studenten van Helicon komen
ook helpen. Er zijn een kleine graafmachine en kruiwagens nodig. Het 50-jarig bestaan wordt
in april gevierd. De activiteiten vinden van 18 t/m 26 april plaats. Het thema is 1001 nacht.
De uitnodiging wordt naar DL en TvB voor de Dukenburger gestuurd.
Ingekomen stukken:
De stukken zijn doorgestuurd.
DL brengt de aanwezigen op de hoogte van de afmeldingen.
Mustafa vertrekt als wijkagent, zijn opvolger is nog niet bekend.

allen +
Jeannette
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3. Rondweg Aldenhof (asfalt):
Er zit een verschil in hoogte tussen het rode en zwarte asfalt. Jeannette Stevens adviseert om dit
te melden bij de bel- en herstellijn, als gevaarlijke situatie. Het kan dan worden opgenomen in het
groot onderhoud.
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Actie door

Jeannette

Behandeld/besloten door
TvB pleit voor maatregelen om de snelheid op de rondweg te beperken. Jeannette geeft aan dat
daar draagvlak vanuit de wijk voor moet zijn. Zij stelt voor om een afspraak te organiseren met
een verkeerskundige en iemand van Mobiliteit om de mogelijkheden te bekijken. Jeanette
organiseert een afspraak. EvdH, LH, TvB en BR willen hier bij aanwezig zijn.
Er is een nieuwe methode om wensen en ideeën in de wijk op te halen, dit kan via mijnwijkplan.nl
Hier kunnen ideeën op worden gezet en er kan op gereageerd worden. Er wordt dan getoetst of
er draagvlak voor is.
4. Bomeninspectie:
EvdH wil weten hoe een boominspecteur kan zien of de kern of wortels van de boom rot zijn.
Jeannette meldt dat de bomen 1x in de 3 jaar met een VPA-controle gecontroleerd worden. Het
kan gebeuren dat een boom door de storm omgaat terwijl deze gezond was. Er is een herplantplicht: bomen die onderdeel uitmaken van een boomstructuur worden in het najaar herplant. Als
er bomen zijn omgewaaid kan dit via de bel- en herstellijn worden gemeld.
AvdM merkt op dat in het kader van duurzaamheid het hout in de wijk hergebruikt zou moeten
worden. Marieke van Kan geeft aan dat samen kan worden gekeken hoe dit soort wensen
opgepakt kunnen worden.
TvB geeft aan dat er de laatst jaren erg veel is weggehaald bij op Park Staddijk.
Op 14 maart wordt er geschouwd in het park. Het is goed om met zoveel mogelijk bewoners aan
te sluiten om wensen aan te geven.
5. Buslijn 4 (extra info en status):
De provincie is van mening dat er ook een goede lijn door Dukenburg moet komen.

DL

6. Platform Aldenhof (promotie):
EvdH heeft opgevangen dat veel mensen Bewonersplatform Aldenhof niet kennen, maar wel op
de hoogte zijn van het bestaan van bewonerscommissies. Er wordt meer gebruik gemaakt van de
facebookpagina Https://facebook.com/platformaldenhof om meer kenbaarheid aan het
bewonersplatform te geven. Er wordt een flyer gemaakt om huis aan huis te verspreiden. DL
maakt een opzet en stuurt deze rond voor op- en aanmerkingen
6a. Notulen vorige vergadering:
Tekstueel:
 JT was afwezig.
Met deze aanpassing wordt het verslag van 27 september 2017 vastgesteld.

Marieke

Naar aanleiding van:
 agendapunt ontwikkelingen Doekenborg: Op 1 april gaat de groep van 30 personen
vertrekken uit de Doekenborg. Het blijft antikraak van Camelot. Het pand is van Woonzorg
Nederland. Het gebouw blijft 10 jaar staan. Er is door de bewoners gevraagd om op de
benedenverdieping een ontmoetingsplaats te realiseren. Marieke stuurt DL de
contactgegevens van Woonzorg Nederland zodat zij uitgenodigd kunnen worden voor het
platformoverleg.
 De Schakel: Er is een andere bestemming gewonden voor De Schakel. De Alevitische
Vereniging met het islamitische geloof als grondslag is erin gevestigd.
 agendapunt 5, Whatsapp wijk: In overleg met de wijkagent kunnen er bordjes in de wijk
worden geplaatst. Via https://www.facebook.com/WABPMeijhorst is meer informatie te vinden
over de Buurtpreventie Whatsapp van Aldenhof.
7. Afscheid Jeannette Stevens:
DL bedankt Jeannette voor haar werkzaamheden in de wijk.
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Actie door

Jeannette

Jeannette

Behandeld/besloten door
8. Rondvraag en sluiting:
 AvdM laat weten dat het Huiskamerrestaurant goed loopt. Zij roept op om te komen en
iemand uit de wijk mee te nemen.
 Tijdens 50 jaar Dukenburg in 2016 was het plan om een gedichtenpad te maken. Dit is
opnieuw opgepakt en er is een plan uitgekomen. Er kan nog over meegedacht en geholpen
worden. Je kunt je aanmelden bij AvdM.
 TvB: activiteiten park Staddijk. Er worden na de zomer weer activiteiten in het
jongerencentrum georganiseerd. Er volgt mogelijk een verhuizing van de sportclubs staddijk.
Hier volgen artikelen over in de Dukenburger. Er staat informatie over in de nota Buitensport.
 JT: afstelling verkeerslichten op de Van Apelterenweg. De verkeerslichten zijn niet goed
afgesteld, zij springen structureel op rood als er niemand staat. Jeannette doet navraag bij de
deskundige van de verkeersinstallaties, waarom het zo is afgesteld en of dit aangepast kan
worden.
 LH: fietspad net voordat je de ‘Philipsbrug’ oprijdt bij het Steve Bikoplein is erg slecht.
Jeannette geeft dit door.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de
vergadering om 21.10 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 26 september 2018 19.30u,
dep. Lindenberg.
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