Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 11 september 2019
Aanwezig:
Denny Leewes (DL, vz), AvdM, BE, BR, SH, LH, JH, AP, EvdH, EvdZ, JT, TvB, JW (allen bewoners),
Yolande Hartkamp (Brede School Aldenhove), JW-K (de Dukenburger), Maryse Slingerland (GN,
wijkregisseur openbare ruimte), Pieter Pelser (Bindkracht10), Niek Hermsen (Trainingscentrum Michi)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

Maddy Stuiver (politie)

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 13 maart 2019:
Tekstueel:
In het verslag wordt een aantal keren niet consequent de juiste initialen gebruikt. Hier wordt
voortaan zorgvuldiger op gelet.
De notulen van 13 maart 2019 worden vastgesteld.
3. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Aan de agenda wordt als agendapunt 8a de huiskamer toegevoegd.
Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken zijn toegezonden. Agendapunt 6 grasbeheer is een ingekomen stuk.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
4. 30 kilometerzone resultaten en vervolgacties:
TvB meldt dat door een aantal platformleden 1.100 flyers in de wijk zijn verspreid. Hierop konden
handtekening en opmerkingen geplaatst worden. Er zijn 137 flyers retour gekomen. Er waren een
aantal opmerkingen. Eén opmerking die vaak terugkwam betrof de hardrijdende motoren in de
wijk. BE merkt op dat hij en een aantal buurtgenoten geen flyer in de bus heeft gehad.
Uit de handtekeningactie komt naar voren dat er animo is om er een 30 km-zone van te maken.
Er heeft een artikel over in de laatste uitgave van de Dukenburger gestaan.
De handtekeningen worden aan de gemeenteraad aangeboden. Maryse Slingerland legt
nogmaals uit hoe de metingen zijn uitgevoerd en hoe er met de uitkomsten wordt omgegaan. Het
staat buurtbewoners vrij om samen met Veilig Verkeer Nederland acties in de wijk uit te voeren.
Er wordt ook via de Dukenburger en de website publiciteit aan de handtekeningactie gegeven.
De bezorging van de Dukenburger verloopt niet altijd goed. Nabezorging wordt nog 2 weken na
de officiële bezorgdatum gedaan.
5. Schoolplein Aldenhove (door Yolande):
Binnenkort wordt het schoolplein opgeknapt. Het geld is binnen en opgehaald door o.a. de
Ring-Ring app, MijnWijkplan.nl en de school zelf. Er zijn een aantal kleine aanpassingen in het
ontwerp gedaan. Er komen onder andere ballenvangers rond het voetbalveld. Op woensdag
18 september a.s. vanaf 19.00 uur is er op school een bijeenkomst voor buurtbewoners en
ouders waar het plan wordt gepresenteerd. Een aantal kinderen heeft het speeltoestel getest en
zij zullen er die avond iets over vertellen. Januari/februari 2020 zal het schoolplein gereed zijn.
Er komt een officiële opening.
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6. Grasbeheer (n.a.v. het schrijven van de gemeente):
DL laat weten dat in heel Aldenhof volgens het nieuwe maaibeleid is gemaaid.
7. Bel- en herstellijn:
DL heeft de indruk dat veel zaken die gemeld worden bij de bel- en herstellijn niet worden
opgelost. Om dit signaal goed te kunnen onderzoeken, ontvangt Maryse graag de nummers van
meldingen waar niets mee zou zijn gedaan. Zij legt uit dat sommige meldingen later worden
opgepakt, omdat andere zaken meer prioriteit hebben. Meer terugkoppeling dan ‘wordt later
opgelost’ is op dit moment systeemtechnisch nog niet mogelijk.
De Bel- en herstellijn dient wel binnen een bepaalde termijn meldingen op te lossen.
Vanuit het platform worden complimenten gemaakt over de medewerkers van Dar die op de
bakfiets door de wijk rijden en afval opruimen. Zij gaan erg secuur te werk.
Pieter Pelser wil graag met buurtbewoners bekijken hoe bepaalde zaken onderhouden en
opgeruimd kunnen worden.
8. Werkzaamheden Staddijk (populieren):
Op de Staddijk zijn diverse bomen gerooid. Het gevolg is een kale vlakte. Het lawaai vanaf de
A73 is in de wijk (en in diverse andere wijken) toegenomen.
Maryse legt uit dat de gerooide bomen eruit moesten, omdat ze oud en op waren. Als ze niet
weggehaald zouden zijn, dan zou de geluidsoverlast ook zijn toegenomen. Er worden nog nieuwe
bomen geplant.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat op de facebookpagina van Vrienden van de Staddijk
informatie staat over de bomen op de Staddijk.
Bij de Schaapskooi zijn een aantal bomen omgevallen die niet zijn opgeruimd. Maryse vraagt om
dat te melden bij de Bel- en herstellijn.

Y.Hartkamp,
AvdM

M.Slingerland
BR

8a. Buurtkamers in Aldenhof:
AvdM meldt dat ze al 8 jaar lang bij haar thuis het huiskamerrestaurant organiseert, maar zij wil
dit niet langer thuis blijven doen. In verband met de voorschriften van de Voedsel- en Warenautoriteit mag dit ook niet bij Michi.
Yolande biedt aan om te bekijken of er mogelijkheden zijn om het op school te organiseren.
AvdM en Yolande maken een afspraak om dit verder te bespreken.
9. Rondvraag en sluiting:
• EvdH merkt op dat op de Next Door buurtapp je privacy niet gewaarborgd is.
• EvdH merkt op dat de jeu-de-boulesbaan niet meer wordt gebruikt.
Maryse zal kijken wat de mogelijkheden zijn om de baan weer onder de aandacht te brengen.
• BR stuurt Maryse een mail over het fietspad bij de stoplichten bij de Staddijk.
• BR vraagt of je als burger iets kunt doen tegen de autobranden in de wijk.
Maryse verwijst naar de mogelijkheid van een buurtpreventieteam: burgers die een oogje in
het zeil houden. Pieter Pelser geeft aan dat elders in Dukenburg met een groep bewoners
gekeken wordt om een buurtnetwerk op te zetten voor dit soort zaken.
• AvdM verwijst naar de Nacht van de Ommetjes op 5 oktober a.s. waar ook Aldenhof weer aan
mee doet.
• NH bedankt het platform voor het vergaderen in Michi.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag [nog te bepalen] 2020, 19.30u,
bij Trainingscentrum Michi (Staddijk 41).
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