Stichting Wijkcommissie

Noordgeest
Verslag Openbare vergadering 105 van Wijkcommissie Noordgeest,
Maandag 7 oktober 2019 in o.b.s. De Noordster.
Aanwezig: Lucas Jansen Voorzitter.
Pieter Kwaadgras Secretaris.
Jac Mouwen Penningmeester.
Mw. Marleen Uijtdewillegen, Media Noordgeest.
Leo Stoffelen Buurtpreventie
Cynthia Rombouts, Daltonbasisschool de Welle.
Meino Dam, Raadslid.
Bewoners: Er zijn drie bewoners aanwezig.
Afgemeld: Ineke Veldhuizen, Tineke van Dam en Mw. Jacqueline de Wit.
1. Opening:
Lucas opent de vergadering met de mededeling dat er vanavond ook een schouwronde door
de wijk plaatsvindt in het kader van de week van de veiligheid. Om die reden is Jacqueline de
Wit, coördinator Buurtpreventie niet aanwezig en zal Leo Stoffelen haar waarnemen. Helaas
hebben Tineke van Dam en Ineke Veldhuizen ook moeten afmelden. Zij zijn bezig de
wijkcommissie Tuinwijk nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling van de wijkcommissies
Noordgeest en Tuinwijk samen op te trekken bij onderwerpen, die voor beide wijken van
belang zijn. De dames van Tuinwijk hebben al verschillende bestuursvergaderingen
bijgewoond. Verder heet Lucas Cynthia Rombouts, de nieuwe directeur voor
Daltonbasisschool de Welle, van harte welkom. Cynthia volgt Francis van Groenestijn op, die
voor de schoolvakantie afscheid nam. Ook Meino Dam als Raadslid voor de Lijst Linsen was
aanwezig. Daarvoor ook onze waardering.
2. Vaststellen/aanvullen agenda:
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
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3. Verslag openbare vergadering 8april 2019:
Pagina 2: Contactpersoon Gebroeders Oomen is Arian Dekker i.p.v. Arijan.
Waarnemend Wijkagent is op dit moment Bouke Bakker van Meilust. Binnenkort volgt er een
tweede gesprek voor een nieuwe Wijkagent voor Tuinwijk en Noordgeest.
Het verslag wordt verder onveranderd vastgesteld
4. Mededelingen/ingekomen stukken:
Werkgroep media Noordgeest: Pieter: nieuw in de Wijkkrant is de rubriek “De wegwijzer”,
met extra aandacht voor activiteiten, een wijkagenda en gegevens, die voor bewoners nuttig
kunnen zijn. Er zijn inmiddels twee nieuwsbrieven uitgegaan. We willen lezers actiever
betrekken bij de Wijkkrant, door bewoners te laten reageren op artikelen en af en toe een
bewoner aan het woord te laten over een bijzondere hobby/passie. Er is extra aandacht voor
de wijkkrant door de redactionele bijdrages van de scholen.
Werkgroep sociale samenhang: Lucas meldt, dat er een leefbaarheidsonderzoek heeft
plaatsgevonden, waarover in twee edities van de Wijkkrant artikelen hebben gestaan. Het
onderzoeksresultaat geeft richting aan wat we willen gaan doen in de wijk. Zaterdag 24
augustus was er een barbecue in een klein gedeelte van de wijk, grenzend aan de
Denemarkenstraat. Daarvoor waren ook woonwagenbewoners uitgenodigd. Zij hebben dit erg
gewaardeerd. In de wijkkrant van December komt een verslag met foto’s.
Het is de bedoeling elders in de wijk ook iets te organiseren en zo wil men uiteindelijk naar
een multiculturele dag toe werken. Een bewoonster merkt op dat er rondom het Italiëplein een
soort gelijke activiteit is georganiseerd op eigen initiatief. Men zou hiervoor in de toekomst
voor ondersteuning een beroep kunnen doen op de wijkcommissie. Bewoners van de
Halsterseweg organiseren dit jaar in de winter een aangeklede borrel. Dinsdag 15 oktober
wordt op de Groenplaats een kindervakantiespelmiddag georganiseerd. De Fitfabriek levert
materiaal. Via de basisscholen en de Bergse Bode wordt er bekendheid aan gegeven.
Schoon Noordgeest: Jac: Het is zaak materiaal van de Gemeente op tijd aan te vragen en na
afloop van de actie weer terug te brengen. Er wordt slecht bijgehouden of het materiaal ook
teruggebracht wordt. In het voorjaar was de groep groter door deelname van de Emmauskerk.
De betrokkenheid valt wat tegen. Het was dat weekeinde ook open monumenten weekeinde.
Dat zou een reden kunnen zijn. Zeven personen hebben op 14 september jl. zwerfvuil
opgeruimd en dubbele routes gelopen. De opbrengst was best goed. Maandagavond 14
oktober gaan de ouders van de kinderen van de basisscholen, rondom de Groenplaats
zwerfvuil verzamelen, dit als voorbereiding op de spelmiddag.
Jac: n.a.v. het bezoek aan de Pomonaschool is duidelijk geworden dat de leerlingen van deze
school zeker niet verantwoordelijk zijn voor het zwerfafval langs een bepaalde route. Deze
leerlingen blijven in de lunchpauze binnen het schoolhek. Vrijdagmiddag na schooltijd maakt
de conciërge de tuin aan de zijde van de fietsroute, die naar het centrum leidt schoon. Verder
worden er door de gemeente steeds meer afvalbakken verwijderd en het legen gebeurt niet
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optimaal. Natuurlijk speelt de mentaliteit van zowel volwassenen en jongeren een grote rol in
dit probleem.
Werkgroep ontmoeting en contact: de koffie-uurtjes in de scholen en de Emmauskerk
worden slecht bezocht. Aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd. Besloten wordt extra
bekendheid te geven via regionale bladen. Als tip wordt naar voren gebracht om de Wijkagent
uit te nodigen.
Financiën: De vorige wijkcommissie heeft een goed werkbaar saldo achtergelaten. Jac geeft
aan angst te hebben voor de bezuinigingsdrift van de Gemeente wat betreft de subsidie. We
zouden dan nog dringender op zoek moeten naar sponsoring. Pieter ziet het positiever in,
gezien het feit dat er bij de gemeente toch sprake lijkt te zijn van een herwaardering van de
wijkcommissies als middel om de dialoog met burgers aan te gaan.
5. Project Steenbreek; aanpassing aan hevige regenval en langdurige hitte:
De gemeente zal met bewoners van de wijken het gesprek aangaan over de uitslag van de
klimaatstresstest. De klimaatstresstest geeft onder meer aan welke delen van de stad potentieel
gevaar lopen bij hevige regenval. Er wordt inmiddels gewerkt aan een populaire en
toegankelijke versie van deze klimaatstresstest. Opvallend is, dat de kwetsbaarheid voor
wateroverlast en voor langdurige hitte vooral aanwezig is op plaatsen waar weinig groen is en
de verstening fors is toegenomen.
In Noordgeest en Tuinwijk zal het gesprek t.z.t. gevoerd worden over de resultaten van de
klimaatstresstest. Tijdens dit gesprek zal ook informatie gegeven worden over het project
Steenbreek en hoe hier in de wijken Noordgeest en Tuinwijk vorm aan gegeven zal worden
samen met de bewoners.
Deze bijeenkomst voor de wijken Noordgeest en Tuinwijk zal kort voor de daadwerkelijke
actiedag plaatsvinden.
Het project Steenbreek beoogt de bodem weer gedeeltelijk beschikbaar te krijgen voor het
opnemen van water bij hevige regenval. Het project heeft als motto: Steen eruit, plant erin.
De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk zijn in gesprek met Rene van de Sande en
Annemieke Blijker (beide werkzaam als adviseur bij de gemeente). Er is een eerste
inventarisatie gemaakt over wie er allemaal betrokken moeten zijn bij dit project.
De basisscholen van beide wijken zullen eind oktober nog benaderd worden om op educatief
gebied deel te nemen aan het project. Betrokkenheid van bijvoorbeeld de woningcorporatie
Stadlander is ook van belang.
Een punt van zorg is, dat er nog steeds tuinoppervlak verdwijnt onder tegels en stenen. Ook
zijn er bomen gekapt, waar nu tegels voor in de plaats zijn gelegd. Daarom is bewustwording
van groot belang. Er wordt naar gestreefd in het voorjaar van 2020 de actie daadwerkelijk te
voeren. De eerstvolgende bestuursvergadering over dit onderwerp is eind oktober.
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6. Hinderlijk en soms gevaarlijk parkeren bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen
bij de basisscholen:
De vraag is of dit een vrij breed onderkend probleem is en of we er iets aan moeten doen. Het
is mogelijk een gesprek met ouders en kinderen hierover aan te gaan. De Wijkagent erin
betrekken is ook een mogelijkheid. Daarnaast heeft Veilig Verkeer Nederland draaiboeken
klaarliggen om ouders ook via voorlichting aan de kinderen meer bewustzijn bij te brengen.
Meino komt met het idee van een Rent a Boa, een veiligheidsfunctionaris die twee weken post
bij de scholen. Uit de discussie wordt duidelijk, dat het probleem bij de Dalton Basisschool
wat minder lijkt te spelen. Pieter stelt voor hierover nog eens van gedachten te wisselen met
Nancy Spaapen, directeur van de openbare basisschool de Noordster.

7. Buurtpreventie:
Leo: - Er zijn meldingen van overlast voor wat betreft het inzamelen van blikjes. Het
reservoir voor de blikjes bij de milieu-unit is snel overvol en zou vaker geleegd moeten
worden. Er staat veel afval op straat tot ergernis van eenieder, die de parkeerplaats graag
schoon wil houden. De vraag is wat de wijkcommissie hierin kan betekenen. In elk geval is
het nodig steeds te melden via de BBapp als de situatie weer leidt tot veel afval, dat naast de
milieu-unit wordt geplaatst.
De nieuw richtlijnen hoe om te gaan met blikafval zijn waarschijnlijk debet aan dit probleem.
– Ook een toenemend probleem vormen baasjes met loslopende honden. Daar gebeuren
ongelukken mee. Marleen verteld haar ervaring van 20 augustus jl., waar haar hond werd
gebeten door een grote loslopende hond en hier een botbreuk bij opliep, waarvoor hij nog
onder behandeling is. Honden mogen maar op een beperkt aantal plaatsen in de wijk loslopen.
Het is nuttig deze plaatsen nog eens in de Wijkkrant te vermelden. Hier speelt mentaliteit
weer een grote rol. Het gaat o.h.a. ook over grote honden.
– Er zijn aanwijzingen, dat er mogelijk gedeald wordt op de Groenplaats. Dealen rondom de
basisscholen is onacceptabel, hier ligt een taak voor handhaving.
– Verder geeft Leo aan dat normaal in gesprek gaan met jongeren, die elkaar ontmoeten op de
parkeerplaats achter Dirk van den Broek en het pleintje ervoor meestal het gewenste resultaat
oplevert. Zij reageren dan adequaat op verzoeken om bijvoorbeeld wat minder lawaai te
maken.
8. Lopende zaken:
- Het publicatie bord op het pleintje voor supermarkt Dirk van de Broek.
(in herinnering brengen bij Jacques Ververgaart)
- Actie Steenbreek (zie boven).
– Een thema-avond organiseren voor de energietransitie samen met de Wijkcommissie
Tuinwijk.
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9. Klimaatadaptatie en energietransitie:
Er zal dit jaar nog overleg moeten plaatsvinden met bewoners over het concept-plan
energietransitie voor de regio. Zie hiervoor ook agendapunt vijf.
10. Rondvraag:
Het openbaar vervoer: Meino brengt te sprake, dat er een tweetal stadsbussen dreigen te
verdwijnen, althans volgens een concept-plan van de provincie. De vervoersmaatschappij
Arriva en de Provincie staan aan de basis van dit plan. De Gemeente is adviserend en
uiteindelijk beslist de provincie. De Gemeente heeft een negatief advies uitgebracht over het
concept-plan, omdat de genoemde alternatieven niet gelijkwaardig zijn en mogelijk ook
moeilijk uitvoerbaar (zo moeten vrijwilligers bijvoorbeeld de kleine busjes gaan bemensen).
De Gemeente heeft de plicht om afval op te halen en te zorgen voor openbaar vervoer. Men
wil naar kleinschalig vervoer, verzorgd door vrijwilligers. Achterliggend probleem is, dat er te
weinig gebruik gemaakt wordt van de huidige stadsbussen, waardoor deze lijnen niet rendabel
zijn. Gevolg is mogelijk, dat in Lepelstraat geen openbaar vervoer meer zal zijn. De halte van
Halsterseweg Noord verhuist naar de Burg. De Wittelaan. Er zijn nog geen goede
alternatieven maar er is nog wel discussie. Punt van zorg is, dat de gemeente mogelijk extra
kosten moet gaan maken, omdat wellicht meer ouderen een beroep zullen doen op een
W.M.O-taxi. De wijken Noordgeest en Tuinwijk lijken er vooralsnog genadig van af te
komen.
Bibliotheken: In beide basisscholen zijn nu bibliotheken.
Samenwerking: Tuinwijk/Noordgeest is positief.
De voetjes: looproute basisscholen zijn gerealiseerd
Sluiting: om 21.45 uur.
Datum volgende openbare vergadering: is nog niet bekend maar de plaats zal
Daltonbasisschool De Welle zijn.

5

