Stichting Wijkcommissie

Noordgeest
Verslag Openbare vergadering 106 van Wijkcommissie Noordgeest,
Concept!

Maandag 7 oktober 2021
Aanvang: 20:00 uur.
Plaats: aula openbare basisschool de Noordster
Aanwezig:
John Gunneweg, Ans van Eekeren , Nancy Spaapen , Leo Stoffelen, Trudie Gunneweg,
Jacqueline de Wit,Sofie Gilsen, Clint Koolen, Mariette Vos, Peter Zagers, Lucas Jansen en
Pieter Kwaadgras.
Afwezig met kennisgeving: Caner Buyukordek, wijkagent.
1. Opening.
Lucas opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Het is goed, dat we na
lange tijd weer bij elkaar kunnen zijn. Hij dankt Nancy Spaapen voor haar
gastvrijheid. De wijkagent heeft zich af moeten melden, waardoor agendapunt zes
vervalt.
2. Vaststelling agenda.
Agendapunt zes vervalt, omdat de wijkagent zich heeft afgemeld. Agendapunt drie
over het afscheid van Marleen Uijtdewillegen en Jac Mouwen blijft gehandhaafd .
Hoewel ze niet op de vergadering aanwezig zijn, zal Lucas toch stil staan bij wat ze
voor de wijk hebben betekend.
3. Afscheid Marleen Uijtdewillegen (vormgeefster wijkblad en oud-bestuurslid) en
Jac Mouwen (oud-penningmeester).
Lucas spreekt woorden van dank uit. Marleen Uijtdewillegen is jarenlang actief
geweest als bestuurslid en vormgeefster van het wijkblad. Ze heeft veel betekend voor
de wijk en is in de overgangsfase, waarin het huidige bestuur aantrad ook belangrijk
geweest. Jac Mouwen heeft in de eerste fase van de doorstart van de wijkcommissie
een onmisbare rol gespeeld als penningmeester. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn
inzet. De secretaris zal beide oud-bestuursleden nog thuis bezoeken.
4. Mededelingen.
Mediabeleid:
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De werkgroep media is uitgebreid met een aantal leden. Mariette Vos is in het
dagelijks leven werkzaam als communicatieadviseur. Zij redigeert de teksten die in het
wijkblad zullen komen.
Lucas stelt haar voor aan de vergadering. Mariette zal ook de publicaties op Facebook
verzorgen. Het bestuur is er blij met de bijdrage die Mariette levert.
Irem van Twillert zal de berichtgeving op Instagram verzorgen en zich vooral op de
doelgroep jongeren richten. Irem kon helaaas niet bij de vergadering zijn. Het bestuur
is verheugd dat Irem haar bijdrage aan de werkgroep media gaat leveren.
De wijkcommissie zal in het vervolg meer gebruik gaan maken van sociale media.
Peter Zagers, penningmeester van de wijkcommissie heeft nu ook het beheer van de
website op zich genomen. Op de website worden ook de wat langere teksten geplaatst
en de verslagen van de openbare vergaderingen, alsmede de jaarverslagen en
verdiepende informatie over onderwerpen, die van belang zijn voor de wijk. Peter
meldt, dat de website gaandeweg wat vaker wordt bezocht
Peter Zagers heeft mede met een goede overdracht van Marleen Uijtdewillegen kans
gezien in korte tijd de vormgeving van het wijkblad op zich te nemen.
Verder heeft het bestuur moeten besluiten de vaste bijdragers aan het wijkblad wat
minder ruimte te geven in het wijkblad, zodat we met meer advertenties wat meer
eigen inkomsten kunnen verwerven om de kosten wat te drukken.
De wijkkrant is van en voor de bewoners. Daarom wil het bestuur ook graag bewoners
een podium geven, die een voor de wijk interessant verhaal kunnen vertellen of zich
voor de wijk inspannen. Kopij voor de wijkkrant kan ingestuurd worden naar het email adres: mediawcnoordgeest@gmail.com .
Paaltje Groenplaats:
Mede dankzij de inzet van de huidige wijkverbinder bij de gemeente is er nu toch door
Lucas en Pieter een gesprek geweest met medewerkers van de gemeente.
De wijkcommissie heeft bij dit vraagstuk steeds aangedrongen op uitleg, informatie en
communicatie. Er is sprake van een ingewikkeld probleem, waarbij zowel veiligheid
als toegankelijkheid van belang zijn. Daarom is er destijds ook een enquête onder de
bewoners ingesteld en is er met de scholen en kinderopvang een gesprek gevoerd. Het
resultaat van het gesprek, waarbij ook de veiligheid aan de orde kwam, is als volgt:
De gemeente levert een tekst aan voor het wijkblad, waarin nog eens vermeld zal
worden wat de beweegredenen zijn het paaltje niet terug te plaatsen.
Er zal nog eens onderzocht worden of bij de toegang tot de Groenplaats nog wat
aangepast zou kunnen worden. Met de scholen zal nog contact worden opgenomen.
Door de gemeente werd nog gewezen op “Brabants Verkeersveiligheids Label”, een
platform, waaraan partijen verbonden zijn, die zich inspannen de veiligheid rond
scholen te bevorderen.
Het belang van het melden van ongevallen en bijna-ongevallen werd in het gesprek
nog eens onderstreept. De gemeente baseert beleid in de regel op statistische gegevens
over ongevallen. Zijn er geen meldingen over ongevallen, dan sta je niet op het lijstje
van knelpunten waaraan de gemeente iets aan moet gaan doen.
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Uitstoot schadelijke stoffen door de Asfalt Productie Maatschappij (APM).
In februari van dit jaar werd door een publicatie in het dagblad Trouw duidelijk, dat
tien asfaltcentrales in Nederland te veel benzeen uitstoten. De gemeente was inmiddels
bezig met een handhavingstraject. De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk
hebben met een beroep op de wet openbaar bestuur (WOB) informatie opgevraagd bij
de gemeente. Deze informatie is vervolgens via de wijkkrant, nieuwsbrief en de
wijkkrant gedeeld met de bewoners.
Het is positief dat de gemeente tijdig is begonnen met handhaven en investeert in
communicatie met de bewoners. Daarnaast heeft het handhavingsbesluit stand
gehouden bij de rechter. Hierdoor is ook belangrijke jurisprudentie ontstaan.
Alle gegevens van het handhavingstraject staan op de website van de gemeente. De
APM werkt hieraan mee.
De stand van zaken is nu als volgt: De eerste dwangsom is nu ingevorderd als gevolg
van een geconstateerde overtreding (te hoge benzeenconcentratie gemeten aan de
schoorsteen). Het bedrijf APM gaat in het winterseizoen een filter plaatsen. De
verwachtingen hierover zijn dat het benzeengehalte af gaat nemen en ook de
stankoverlast vermindert. De stank wordt door de GGD en de gemeente beschouwd als
een serieus probleem, dat ook voor de gezondheid effecten kan hebben.
De wijkcommissies van Tuinwijk en Noordgeest hebben aan de gemeente gevraagd bij
een te hoog gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) ook op
leefniveau te gaan meten naar een giftig bestanddeel van deze groep stoffen.
Ook fijnstof is een aandachtspunt. Er worden nu zowel aan de schoorsteen (voor het
laatst op 18 september jl. als op leefniveau metingen verricht.
In het najaar volgt nog een werkbezoek aan het bedrijf APM. Hier zullen naast de
wijkcommissies ook mensen van de omgevingsdienst en de gemeente aanwezig zijn.
De bedrijfsleiding van de APM investeert in communicatie, maar ook in actie die tot
verbetering moet leiden.
Op 12 oktober a.s. vindt in Den Bosch de eerste bijeenkomst plaats van het landelijk
platform van bewonersorganisaties, die met hetzelfde probleem te maken hebben.
Schoonmaakactie op 18 september jl.
Er was tijdens deze schoonmaakactie minder opkomst dan bij een eerdere
schoonmaakactie. Wethouder Patrick Van der Velden meldde zich wel bij deze
actie als deelnemer. Dank voor dit blijk van betrokkenheid! Het is de bedoeling, dat er
in november nog een nieuwe actie wordt gepland en uitgevoerd, waarbij ook een
beroep op jongeren gedaan zal worden.
Ouders van kinderen kunnen via de communicatiekanalen van de scholen ook
betrokken worden bij de voorbereiding van acties.
Er zijn weliswaar bewoners die ook zelf al op de “world cleanup day” in actie komen,
maar het is duidelijk dat de wijkcommissie er ondanks de publicaties nog niet in is
geslaagd is hier een aansprekend gezamenlijk project van te maken.
In andere plaatsen zijn er hele goede projecten georganiseerd om jongeren actief te
krijgen met het opruimen van zwerfvuil (gemeente Halderberge).
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Speelplaats Rijsselbergen
Het speelplaatsje aan de Rijsselbergen is weer voorzien van speeltoestellen. Vooral de
kinderen zijn hier heel erg blij mee. Er is een drainage aangelegd, die helaas nog niet
voldoende werkt om een flinke regenbui te verwerken. Dit is door Jacqueline de Wit
gemeld aan de gemeente.
Er zijn nog wensen bij de bewoners: herstel van de grasmat en verwijdering van het
onkruid. De bewoners, Jacqueline de Wit en de wijkcommissie hebben over dit
speelplaatsje contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft de bewoners
betrokken bij het ontwerp.
Jacqueline de Wit meldt nog, dat een ander speelplaatsje aan de Broersblok is
opgeheven, omdat het te dicht in de buurt van een ander speelplaatsje stond. De
speeltoestellen die daar stonden zijn verhuisd naar een nieuwe locatie.
Nieuwe wijkverbinder
Marloes Roks is de nieuwe wijkverbinder voor Noordgeest. Het is een onderdeel van
haar werk de bewoners met vragen, wensen of problemen in contact te brengen met de
juiste afdeling van de gemeente. Door de inzet van Marloes is er op sommige terreinen
weer voortgang geboekt.
5. Verslag openbare vergadering wijkcommissie van 7 oktober jl.
Deze vergadering zal niet vers meer in het geheugen liggen. Het is jammer dat er door
corona lange tijd niet meer vergaderd kon worden. Het verslag dat ook op de website
staat wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
6. Agendapunt zes vervalt. Zie tekst onder opening.
Over de wijkagent wordt nog opgemerkt, dat deze ook een Twitter account heeft.
Pieter zal hem hierover nog bevragen.
7. Buurtpreventieteam.
Jacqueline de Wit, coördinator van het buurtpreventieteam is nog zoekende hoe haar
inbreng in de vergadering van de wijkcommissie vorm zou moeten krijgen. Zo kunnen
veiligheidsaspecten en geconstateerde problemen en gebreken in de openbare ruimte
die tijdens de vergadering nog actueel zijn dat niet meer zijn als het verslag wordt rond
gestuurd. Er wordt opgemerkt, dat ze eventueel ook van andere media, zoals Facebook
gebruik zou kunnen maken, wanneer zij denkt dat dit nuttig en nodig kan zijn voor de
bewoners.
Jacqueline de Wit meldt dat zij met Joyce Kolkman, veiligheidsmarinier in gesprek is
over de toekomst van het buurtpreventieteam en de specifieke problemen van de wijk..
Er is al wel duidelijk, dat er niet bezuinigd zal worden op buurtpreventieteams. Verder
gaat Joyce Kolkman samen met teamleden van buurtpreventieteams ook de wijken in.
Er wordt ook gesproken over acties, zoals de verlichtingsactie (fietsers wijzen op de
noodzaak zich zichtbaar te maken). De discussie eindigt met de vaststelling, dat we
nog niet uitgesproken zijn over de vraag hoe met elkaar samen te werken.
Jacqueline wil hoe dan ook wel betrokken blijven bij de openbare vergaderingen van
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de wijkcommissie.
8. Terugblik voorbije periode.
Bij de discussie komen de volgende zaken aan bod:
Coronabrief.
De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk brachten gezamenlijk een Coronabrief uit
in het voorjaar van 2020. Doel was bewoners te ondersteunen deze periode goed door
te komen.
De energietransitie is door de wijkcommissie vooral overdacht tijdens een opdracht
die een groep studenten van de Hoge School Avans uitvoerde met als doel een
convenant af te sluiten waarin de wijkcommissie ook een rol zou krijgen.
Ten aanzien van de energietransitie wordt opgemerkt, dat het belangrijk is dat bij een
grootschalig project van bijvoorbeeld Stadlander ook de particuliere woningeigenaren
betrokken worden. Afstemming en samenwerking zijn hier van groot belang.
De wijkcommissie zal hierover contact opnemen met Stadlander. Wellicht kan hieraan
een themabijeenkomst gewijd worden. Geopperd wordt dat er bij Stadlander
aandachtsfunctionarissen en beleidsmedewerkers zijn die hierover benaderd zouden
kunnen worden. Afstemming, samenwerking en tijdige informatie zijn als een vorm
van goed nabuurschap erg belangrijk, zo bleek uit het verhaal van een bewoner over
een ingreep op een gezamenlijk dak van een schuur.
Klimaatadaptatie (klimaataanpassing).
In maart 2020 was een thema-avond georganiseerd “Klimaat dichtbij huis”. Doel was
het bewustzijn te vergroten de tuin en omgeving van het huis van tegels te ontdoen
met als doel het water-adsorberend vermogen van de wijk te vergroten. Helaas kon
deze avond door de Corona-uitbraak niet doorgaan. Het draaiboek voor zo’n avond
ligt klaar. Er zijn nu wel weer contacten met de gemeente om te komen met nieuwe
initiatieven.
9. Vooruitblik.
De wijkcommissie beoogt kleine initiatieven op straatniveau op meer te gaan
ondersteunen, voorop gesteld dat deze vraag ook komt van initiatiefnemers. Uit de
discussie blijkt, dat er op een aantal plaatsen op dit gebied al het een en ander op touw
wordt gezet. De burendag wordt genoemd als aanleiding om iets te ondernemen.
De commissie sociale samenhang onderzoekt of er in de wijk een geschikte plek is
om een vaste barbecue te (laten) bouwen. Een belangrijke voorwaarde is wel, dat er
draagvlak is bij de omwonenden. Deze bewoners worden dan geraadpleegd. Op het
Klaproosplein is op deze wijze een buurtbarbecue gerealiseerd.
10. Werkgroepen.
Werkgroep media: zie onder mededelingen.
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Werkgroep schoon Noordgeest: zie onder mededelingen.
Werkgroep sociale samenhang: Er wordt deze maand weer een Halloweentocht
georganiseerd op 30 oktober a.s. Er hebben zich veel bewoners aangemeld als
snoepadres.
Er zijn dit jaar twee groepen aan het werk in de wijk met het organiseren van een
Halloweentocht . Na afloop van de actie zal er een gesprek plaatsvinden om tot één
gezamenlijk project te komen, zo meldt Jacqueline.
Oproepen via o.a. de communicatiekanalen van de scholen vergroten het bereik en het
aantal vrijwilligers.
11. Rondvraag:
Een bewoner vraagt wat zij zou kunnen betekenen voor de wijkcommissie. Pieter zal
een afspraak met haar maken.
Er wordt door het bestuur gewerkt aan functiebeschrijvingen voor de diverse
onderdelen van het werk in de wijkcommissie, zodat het voor kandidaat-vrijwilligers
en kandidaat-bestuursleden ook gemakkelijker wordt om gericht een keuze te maken.
De wijkcommissie kan voor zowel het bestuur alsook voor diverse werkgroepen
vrijwilligers gebruiken.
12. Sluiting.
Lucas dankt iedereen voor de inbreng tijdens de vergadering. Hij sluit vervolgens de
vergadering.
Volgende vergadering: wordt nog bekend gemaakt via de wijkkrant, Facebook, en
Instagram. De datum zal ook via het mededelingenbord voor supermarkt Dirk bekend
gemaakt worden.

6

Aandachtspunten voor het bestuur n.a.v. openbare vergadering wijkcommissie 7-10-2021:

•

Contact maken met Stadlander voor een themabijeenkomst over samenwerking en
afstemming tijdens energietransitie met eigenaren van woningen.

•

Overleg met gemeente over klimaatadaptatie: steenbreek en isolatie door
groenvoorziening op platte daken.

•

Schoonmaakactie in november.

•

Contact maken met bewoonster die iets wil doen in het vrijwilligerswerk.

•

Publiceren functies voor bestuur en werkgroep.
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