Verslag vergadering
Wijk Overleg Platform Oostgaarde
Datum: woendag 13 december 2006

Plaats: De Trefterp

Aanwezig: ongeveer 30 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 m.k.: BGC
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet een ieder welkom, in het bijzonder Loek Huizinga (hoofd afdeling
Beheer gemeente), Helene de Bruijn (Coördinator LINC) en vertegenwoordigers van
het BOC.
Buuragent Maarten Sinke deelt mee dat hij spreekuur houdt vóór de vergaderingen
van 19.30 – 20.00 uur. Aanwezigen kunnen straks nog tot en met de pauze bij hem
terecht.
Sinke bericht over de steekpartij met dodelijke afloop in de wijk. Er is sprake van een
incident, verklaart hij. Uit onderzoek is gebleken dat de wijk niet onveilig is. Het
betrof hier een ruzie in een vriendenkring die escaleerde. De week erop vond een
overval plaats op een juwelier in De Terp (er is niets weggenomen). Het was ook hier
een incident, hoe vervelend ook, wil de politie duidelijk gezegd hebben. Het
onderzoek naar de overval loopt nog. Tot zover de buurtagent.
De voorzitter laat weten dat na de vergadering het jaar wordt afgesloten met een
informeel samenzijn.

2.
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1. N.a.v. meldingen van afwezigheid: afwezig ook Paul Zweserijn.
2. N.a.v. punt 10 – speelplaatsenbelei – meldt Fred Schot dat een goed gesprek heeft
plaatsgevonden met de werkgroep onder de naam Spelen in Oostgaarde. Afspraken
zijn gemaakt over hoe elkaar te informeren. Het betreft een gemeentelijke
werkgroep.
Marijke Roggeveen vult aan dat onder punt 10 het geen ‘leden’ betreft maar ‘als
leden van het dagelijks bestuur’.
3. N.a.v. actiepunt 5 – Eilandenweg – deelt Schot mee dat een aantal bewoners
aanwezig is; René Binnendijk verwoordt wat het college voor ogen staat namelijk: het
permanent instellen van eenrichtingsverkeer. Door het anders inrichten van de
Eilandenweg kan de parkeerdruk worden verminderd. Vóór de kerst – zo is de
bedoeling – gaat een brief de deur uit met daarin informatie. In januari komt er ook
een informatieavond. Samen met elkaar het probleem oplossen, is het motto.
Binnendijk schetst nog eens de geschiedenis van deze kwestie. Hij ontkent dat er op
2 januari als iets zou gebeuren (volgens gerucht). Hierna volgt een discussie over de
mogelijke oplossingen.
4. N.a.v. actiepunt 7 – vuilcontainers – zegt Ria van Scheltt zich te ergeren aan de
vuilcontainers. Er zitten sloten op maar medewerkers van de AVR laten ze open
staan. Ze heeft contact gehad met de AVR. Is er tussen de gemeente en de AVR
overleg over klachten, vraagt Van Scheltt aan de wijkwethouder. Hij bevestigt dit: er
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is regulier overleg, klachten worden gebundeld. Volgens Binnendijk is het college van
plan al het afval – waar mogelijk - ondergronds in containers te verzamelen.
Volgende week vindt hierover besluitvorming plaats.
5. N.a.v. actiepunt 2 – rotonde Couwenhoekseweg – wordt gemeld dat een deel van
het nieuw geasfalteerde fietspad nog belijnd moet worden. Ineke Ruijzing neem dit
mee.
3.

Plannen rond de Terp
Loek Huizinga zet de plannen uiteen voor de Terp. De gemeente heeft een plan van
aanpak gemaakt, zegt Huizinga. Samen met diverse organisaties wordt een aantal
knelpunten opgelost. Aangepakt worden onder meer: verlichting, bestrating,
plafondplaten, dichtmaken trappenhuis naar parkeergarage. In oktober is met de
wijkwethouder een rondje rond de Terp gemaakt. De gemeente bekijkt of ook
structurele problemen kunnen worden opgelost, aldus Huizinga. De Terp heeft te
maken met drie eigenaren. Met ingang van 1 januari vindt eigenarenoverleg plaats.
Binnen drie maanden komen zij met een plan van aanpak voor investeringen voor de
komende vijf jaar. Ook wordt gekeken of de gebruikers rond de Terp zich kunnen
organiseren. Deze gebruikersgroep kan dan gelijk opgaan met het eigenarenoverleg.
Verder meldt Huizinga dat de laad/loszone voor de fietsenwinkel (nu gevaarlijke
situatie) verlegd wordt naar een stuk verderop. In de wandelzone komt een
markering door een nieuw soort verlichting: als men erop staat, gaat deze branden.
Een van de aanwezigen vraagt of de parkeergarage wordt afgesloten. Het antwoord
is ontkennend. Probleem is dat de garage wordt gebruikt voor parkeerders die met de
metro gaan, wordt gesignaleerd. Dit probleem neemt de gemeente zeker mee, vult
Binnendijk aan. Punt is ook dat deze parkeergarage drie uitgangen heeft; dit maakt
het ingewikkeld. Opgemerkt wordt dat bij de Capelse Brug (CB) zelfs wordt verwezen
naar de Terp-garage wanneer de CB vol is. Binnendijk bevestigt dit. Er zijn wel
plannen om de capaciteit van de CB te verdubbelen.
Een van de aanwezigen meldt zich aan voor de gebruikersgroep. De voorzitter toont
zich blij. Het is ook belangrijk, zegt hij, dat alle partijen gelijktijdig informatie krijgen.
Volgens Huizinga worden de bestaande kanalen gebruikt. Ook via BAS De Terp wordt
gecommuniceerd, zo meldt een vertegenwoordiger.

4.

Buurtbemiddeling
Pamela van Rooyen houdt een presentatie over het project Buurtbemiddeling,
waarvan zij sinds 1 november projectleider is. Twee vrijwilligers, Jos Ullijn en Asmaa
Lafkir, staan haar terzijde. Van Rooyen vertelt wat het project inhoudt. Het gaat om
bemiddeling in burenruzies, met name gericht op het herstel van de communicatie. Er
zijn nu elf actieve vrijwilligers die als bemiddelaar optreden. Dit jaar zijn tot en met
het derde kwartaal 58 meldingen binnengekomen (niet elke zaak leidt tot een
gesprek). Het gaat voornamelijk om geluidsoverlast, pesten, overlast kinderen en
stankoverlast. De vrijwilligers – het project zoekt er nog meer! – komen meestal uit
Capelle. Ze krijgen een degelijke training die een certificaat oplevert. De vrijwilligers
werken altijd in koppels. De projectleider geeft een voorbeeld van een hond van de
buren die erg veel blaft. Jos Ullijn zet een geval van bemiddeling uit eigen ervaring
uiteen. Vrijwilligers zijn goud, gaat Van Rooyen hierna verder. Ze leveren zo ook een
bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt. Van Rooyen somt op wat van vrijwilligers
wordt verlangd. De tijdsinvestering is ongeveer twee uur per maand, antwoordt Van
Rooyen desgevraagd.
De voorzitter bedankt de projectleden Buurtbemiddeling voor hun bijdrage. Applaus.
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5.

Huishoudelijk Reglement
Cor Kievid houdt een presentatie over het Huishoudelijk Reglement. WOP OG bestaat
sinds 1996, laat hij weten. Het is goed dat er nu spelregels zijn. Het reglement geeft
onder meer antwoord op de vragen: waarom? wat moet er wel/niet in? voor wie.
Verder bevat het regels over benoemingen van bestuursleden en dergelijke, de
communicatie, commissies, vergaderrooster enzovoorts. Het is alleen voor
Oostgaarde, antwoordt Kievid desgevraagd. Ruijzing vult aan dat andere WOP’s ook
een dergelijk reglement hebben. Elke WOP heeft immers andere tradities, weet
Kievid. Ervaringen uitwisselen met andere WOP’s is een goede zaak, vindt Schot. In
het reglement worden ook namen van contactpersonen en telefoonnummers van
andere WOP’s toegevoegd.

6.

Rondvraag
1. René van Campenhout (buurtbewoner Eilandenweg) zegt toch wat moeite te
hebben met de procedure. Is het niet mogelijk eerst overleg te hebben met de
gemeente voordat er een plan komt, vraagt hij. De gemeente heeft ervoor gekozen
eerst met de school te gaan praten, reageert Ruijzing. Er is hier namelijk sprake van
verkeerseducatie/gedragsverandering. Volgens haar gaat het om een open
procedure, de volgorde maakt niet zoveel uit. Belangrijk is de veiligheid van de
kinderen! Voor vragen kunnen bewoners bellen met de gemeente, geeft Ruijzing
door. De gemeente kan niet alles oplossen zonder direct betrokkenen, verklaart
wethouder Binnendijk tot slot.
2. Fred Schot reageert nog op een bewoonster die eerder in de vergadering aangaf
problemen met jongeren te hebben. Hij is blij dat LINC oplossingen kan bieden. Dit
geldt ook voor De Hoeken.
3. Lina Legerstee maakt een compliment voor de presentatie over Buurtbemiddeling.
Verder laat ze weten dat in de Baaienbuurt een (verwaarloosde?) speelplaats is
verdwenen. De gemeente heeft een tekening gemaakt voor een nieuwe. Na
bezwaren is er een nieuwe tekening gemaakt, die nu is goedgekeurd, aldus
Legerstee. Aanvankelijk gebeurde er niets en nu staan er twee toestellen. Ze weet
van een andere situatie – na klachten – dat de gemeente wél snel actie ondernam.
Volgens Huizinga vindt er altijd overleg plaats met bewoners. Toch gebeurt het dat
bewoners bezwaar maken nadat een toestel wordt geplaatst. Gedachtewisseling.
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. Hierna volgt ter afsluiting van het
jaar een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.
Betty van der Zanden van Bewonersondersteuning maakt van de gelegenheid gebruik
iedereen te bedanken voor de plezierige tijd die ze voor Oostgaarde heeft gewerkt. Er
is veel gebeurd, zegt ze verheugd. Applaus.
De voorzitter wenst alle aanwezigen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Volgende vergadering: dinsdag 21 februari.
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