Verslag vergadering
Wijk Overleg Platform Oostgaarde
Datum: woensdag 10 oktober 2007

Plaats: De Trefterp

Aanwezig: totaal ongeveer 20 personen
Aanwezige bestuursleden e.a.:
- Dagelijks Bestuur: Edwin van der Graaf (voorzitter), Fred Schot (vice-voorzitter), Lina
Legerstee (penningmeester), Cor Kievid (secretaris)
- Publiciteit: Ria van Scheltt, Marijke Roggeveen
- Wijkcontactfunctionaris: Ineke Ruijzing
- Wijkwethouder: René Binnendijk
Afwezig met kennisgeving: Nienke Harmsen, Piet Bruggeman
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet een ieder welkom.
Hij deelt het volgende mee:
1. een mail is binnengekomen van BAS De
Diepen over een aantal meldingen van
graffiti; mogelijk komt hierop later in de
vergadering nog een toelichting;
2. aanvragen voor kerstbomen (‘feestje in de
buurt’) kunnen weer worden ingediend;
3. de gemeente is begonnen met een
inventarisatie van de pilot groenbeheer;
het ziet er prima uit, vult Fred Schot aan;
bewoners willen hier graag mee doorgaan
(betreft: vier pleintjes waar bewoners zelf
het groen onderhouden op basis van een plan); het doel is uiteindelijk het onkruid
tot het minimum beperken;
4. een folder (van het Meldpunt) is beschikbaar over ‘senioren beleid’.

2.

Verslag vergadering 11/07/07
1. N.a.v. 4 – wijkwinkel – deelt buurtagent Peter Berger mee dat de politie er een
spreekuur is begonnen; ze kan nog wat aanloop gebruiken.
2. N.a.v. 7.1 – kunstmarkt – deelt de voorzitter mee dat de eerste reacties positief zijn;
een evaluatie volgt nog.
3. N.a.v. punt 7.3 – strandje – deelt Ria van Scheltt mee dat ze er druk mee bezig is;
wel ligt het moeilijk; het enthousiasme van bewoners is groot; mogelijk kan het toch
volgend jaar worden gerealiseerd; wordt vervolgd.

3.

Hondenpoepbeleid
Lina Legerstee deelt mee dat het dagelijks bestuur advies heeft uitgebracht over het
hondenpoepbeleid. De WOP’s kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, legt
ze uit. Naar aanleiding van reacties van de leden/de achterban is het advies tot stand
gekomen. Bewoners hebben aangegeven dat ze controle en handhaving het meeste
missen. Het advies luidt dan ook: ‘laat politie en/of stadswacht verbaliserend optreden,
bij voorkeur onaangekondigd en willekeurig door heel Capelle aan den IJssel’. Voor
belangstellenden is een exemplaar van het advies beschikbaar, laat Legerstee weten.
De gemeente kan het advies van het WOP niet zomaar naast zich neer leggen, besluit
ze, het krijgt zeker een vervolg.
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4.

Afspraken WOP – gemeente
De voorzitter doet verslag van de stand van zaken rond de afspraken (convenant)
tussen de WOP’s en de gemeente. De WOP’s (dagelijkse besturen) en de gemeente in
de persoon van wethouder Aart-Jan Moerkerke (coördinator wijkzaken) hebben diverse
keren bij elkaar gezeten. Dit leidde tot diverse concepten over de afspraken. Tijdens
een vergadering vorige week is het laatste concept besproken. In convenant beschrijft
de volgende onderwerpen: informatie en advies, ondersteuning wijkoverlegplatform en
financiën. Het stuk bevat een aantal spelregels waaronder: maken jaarplan, het
publiceren van de WOP-vergaderingen, gekwalificeerd adviesrecht, structurele inzet
van bewonersondersteuning (BOC). Ook is gediscussieerd over wie het convenant
ondertekenen. Verwacht wordt dat binnenkort de partijen akkoord gaan met het
convenant. Het wordt dan weer besproken in deze vergadering (mogelijk laatste dit
jaar), aldus de voorzitter.

5.

Groenbeheer
DKees Burgerhout van het Groenbeer van de gemeente krijgt het woord. Hij zegt
begrepen te hebben dat er wat onduidelijkheden zijn over bomen. Volgens Cor Kievid
wil het WOP van de gemeente weten als er een grootschalige aanpak is van bomen. Dit
ook om na te gaan of bomen die dood zijn en worden gekapt, worden vervangen (één
op één), zo is het beleid van de gemeente. De gemeente heeft 25 bomen omgezaagd
en het WOP wist van niets, vult Lina Legerstee aan. Ze heeft nadrukkelijk gevraagd of
dit in overleg kan gebeuren. Diverse telefoontjes naar de gemeente leverden
aanvankelijk niets op. Legerstee pleit er met klem voor door de gemeente te worden
geïnformeerd zodat het WOP de bewoners kan laten weten wat er gebeurt in de wijk.
(Noot: na afloop van de vergadering heeft Lina Legerstee nog een gesprek hierover
met Kees Burgerhout).
In dit verband vraagt een van de aanwezigen of de nieuwe bomen voor het veld
Marienwaard zijn besteld. Burgerhout bevestigt dit. Hij voegt eraan toe dat het geen
meidoorns worden in verband met de meidoornkever.

6.

Wat verder ter tafel komt
1. De voorzitter deelt mee dat het dagelijks bestuur weer een jaarplan gaat opstellen.
Hij roept een ieder op onderwerpen voor het jaarplan 2008 aan te dragen. Reacties
graag vóór 1 november.
2. Julliet Put (samen met Esperanza Narvaez de nieuwe buurtagenten in OostgaardeZuid) krijgt de gelegenheid zich voor te stellen. Hiervoor was ze drie jaar buurtagent in
Schollevaar. Ze ziet Oostgaarde als een nieuwe uitdaging, vertelt de buurtagent, die al
vijftien jaar bij de politie werkt. Ze wordt gevraagd hoe het staat met de
verkeerssituatie op de Eilandenweg. De politie heeft eerst gewaarschuwd en daarna
geverbaliseerd, legt Put uit. Over het algemeen zijn de reacties positief. Wel is er nog
wat onduidelijkheid over de borden (kinderen hebben ook een bord gemaakt). De
gemeente bekijkt dit. Problemen geven de hofjes. Bewoners parkeren voor hun
garages en dit doen ook anderen. De gemeente neemt dit mee. Mogelijk kan een
kentekenplaat op de garages dit probleem oplossen, aldus de buurtagent. Fred Schot
vult aan dat de situatie de nodige onduidelijkheden geeft. Het lijkt hem goed dat alle
partijen nog eens om de tafel gaan zitten. Het is geen kritiek op de politie, stelt hij. In
maart volgt de evaluatie. Als er nu knelpunten zijn, moet er over gepraat worden.
Communicatie is het halve werk, aldus Schot. Julliet Put merkt nogmaals op dat de
ervaringen over het algemeen positief zijn.
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7.

Rondvraag
1. Jacqueline van de Graaf vraagt naar de stand van zaken van de renovatie van De
Terp. Rob van Wijk (BAS De Diepen) zegt dat er nu wordt gewerkt aan wie wat gaat
doen en wat de kosten zijn. Hij verwacht eind oktober/begin november een uitgebreide
informatiebrief voor de bewoners. De aanpak van het Diepencomplex neemt een aantal
jaren in beslag. In de nieuwsbrief worden de maatregelen vermeld op korte termijn,
geeft wijkcontactfunctionaris Ineke Ruijzing door. De Graaf zegt dat ze een uitnodiging
zou krijgen om te kijken naar de fietsenstalling. René Binnendijk wil dit met alle plezier
doen, maar benadrukt dat de aanpak van het complex wordt verspreid over drie tot vijf
jaar. Gekeken wordt ook of de maatregelen snel zijn uit te voeren. En er zit een aantal
dure maatregelen in. De fietsenstalling wordt in ieder geval ook aangepakt.
2. Rita Pelkman vraagt aandacht voor het schoonmaken van de trap van de doorsteek
naar de metro. Van Wijk belooft dit mee te nemen naar het overleg met het
winkelcentrum.
De voorzitter sluit onder dankzegging om 21.05 uur de vergadering. Cor Kievid vraagt
als er behoefte is aan onderwerpen voor de agenda, dit graag te melden.
Volgende vergadering: donderdag 6 december 2007 in Nunu Mahua
(Moluks Ontmoetingscentrum aan de Noorderbreedte).
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