Verslag vergadering WOP Oostgaarde
19 september 2013
Tent bij het Lingedal
Aanwezig ongeveer 32 personen
Afwezig: mevrouw Van der Steenhoven

Mevrouw Legerstee opent de bijeenkomst om 20.00 uur. De voorzitter, mevrouw Van der Steenhoven, is
verhinderd. Mevrouw Legerstee heet de bewoners welkom. Zij vraagt de aanwezigen om de presentielijst te
tekenen. Er zijn medewerkers van de afdeling Groen en Stadsbeheer aanwezig. Ook Gulay Koster, sinds vier
jaar samen met Peter Berger wijkagent voor de Dalenbuurt, is aanwezig. Er is in de Dalenbuurt geen golf aan
inbraken. De Dalenbuurt is veilig. Als er sprake is van een inbraakgolf worden folders verspreid. Het is van
belang om elkaar dan te waarschuwen. De wijkagent is bereikbaar via 0900 - 8844. Bij afwezigheid van
wijkagent Koster neemt een collega contact op. De wijkagent heeft een Twitteraccount: @Gul_Koster. Zij
adviseert bewoners om buren bij afwezigheid wegens vakantie op de hoogte te stellen. Houdt de politie een
systeem bij van de graffiti-tags? Nee, maar er worden wel bekeuringen gegeven. Een bewoonster ergert zich
aan de hoeveelheid graffiti. De heer Vinke vertelt dat er eerst veel overlast was in de Diepenbuurt. Het
probleem verplaatst zich. Er is iemand bij de gemeente die zich ermee bezighoudt. Hij zal doorgeven dat er in
de Dalenbuurt sprake is van overlast op het gebied van graffiti. Wijkagent Koster stelt voor om in de
Dalenbuurt een BuurtPreventieTeam op te richten, als er voldoende enthousiaste buurtbewoners zijn.
De notulen zijn te lezen op www.wopoostgaarde.nl. Er zijn geen opmerkingen gekomen. De notulen worden
goedgekeurd.

Presentatie Johan van Zijl, groenbeheerder gemeente Capelle
De heer Van Zijl is uitgenodigd om een presentatie te geven over onderhoud van groen door bewoners. Het
Capelse college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat bewoners invloed hebben op hun
eigen omgeving. Als de buurt netjes wordt gehouden, is er minder criminaliteit; het heeft dus een positief
effect. Het is bovendien van belang dat buren met elkaar in contact worden gebracht.
Er zijn diverse vormen van zelfbeheer: adoptie van groenstroken, aanleg van geveltuinen, project voor gratis
bomen in de voortuin, aanleg van groene daken en aankoop of huur van gemeentelijk groen. Voor zelfbeheer
komen in aanmerking: boomspiegels, zogenaamde groensnippers en of overhoekjes en groenstroken. Er zijn
enkele voorwaarden. Tenminste drie personen uit de straat zetten zich actief in en informeren andere
bewoners. De strook blijft openbaar en er zijn geen materialen op de strook toegestaan. Het gaat om dagelijkse
tuinwerkzaamheden; het ophogen wordt door de gemeente gedaan. Er mogen geen chemische middelen
worden gebruikt en bewoners tekenen een convenant.
Desgevraagd vertelt de heer Van Zijl dat de karretjes van de gemeente Roundup gebruiken en dat bevat gif.
Roundup wordt waarschijnlijk eind 2015 verboden. Bewoners willen graag weten hoelang kinderen niet mogen
spelen op een plek waar Roundup is gebruikt. De heer Van Zijl verwacht niet dat het gevaar oplevert. Bewoners
kunnen bij de gemeente aangeven als zij niet willen dat er in de straat met Roundup wordt gespoten.
Geveltuinen worden aangelegd door de gemeente en ingevuld door bewoners. De heer Van Zijl heeft folders
meegenomen over zelfonderhoud, geveltuinen en het project voor gratis bomen in de voortuin. Op de website
van de gemeente staat meer informatie. De eerste aanleg van plantjes wordt door de gemeente betaald en
geplant. Plantenschalen worden soms door het WOP betaald, net als de hanging baskets. Alles gebeurt in
overleg met bewoners. Bij het groen komt een bord te staan dat bewoners dit stuk zelf onderhouden, zodat de
afdeling Groen er af blijft. Een bewoner zegt dat de grond die door de gemeente is geleverd, vol onkruid zat. De
heer Van Zijl neemt dit mee. Mevrouw Legerstee bedankt de heer Van Zijl.
Mevrouw Legerstee vertelt dat de plantenschalen niet worden besteld bij het WOP. Bij het Opgaarden kan een
plantenbak besteld worden. Elke buurt heeft een budget. Dit kan worden aangevraagd. De bakken moeten wel
door de aanvragers onderhouden worden. De bakken worden weggehaald door het WOP als ze niet goed
worden onderhouden. Er kan bij het Opgaarden ook een bijdrage worden gevraagd voor groenstroken met
zelfonderhoud. Het gaat om het verzorgen en water geven. Ze vraagt bewoners om het te melden als zij geen
Roundup in hun straat willen. VVD-raadslid Stoffels zegt dat dit ook bij de VVD kan worden gemeld.
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Buurtkracht
Buurtkracht is de nieuwe welzijnaanbieder. De jongerencoach is met drie jongeren aanwezig bij deze
bijeenkomst. Buurtkracht heeft een nieuw kantoor aan het Hollandsch Diep bij winkelcentrum De Terp. Op 28
september is er een presentatie met kraampjes. Dan wordt het Vrijwilligersinformatiepunt geopend. Alle
bewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Het Wijkteam van Buurtkracht bestaat uit verschillende disciplines. Voor
belangstellenden is er een krant met informatie. Op www.buurtkracht.nu is ook informatie te vinden.
De drie jongeren hebben een training ‘Jongeren Buurtbemiddeling’ gehad. Bij conflicten tussen jong en oud of
jong en jong proberen zij tot een oplossing te komen. De jongerencoach geeft begeleiding. In Capelle zijn er
zeven Jongeren Buurtbemiddelaars. Er zijn nog geen meldingen uit Oostgaarde binnengekomen.

Penningmeester
Mevrouw Legerstee stelt de nieuwe penningmeester, de heer Rob Venis, voor. Er staat veel informatie op
www.wopoostgaarde.nl. De website is helemaal gemoderniseerd. De heer Stoffels meldt dat er een AED in zijn
voortuin hangt. Alle AED’s hangen in gebouwen, die ’s avonds zijn afgesloten. Hij vraagt of op de website kan
worden vermeld dat er in zijn voortuin (Lofoten 13) een AED hangt. Aan de achterkant van de Boeroestraat 22
hangt ook een AED. De heer Venis vraagt de bewoners om dit via de website aan te melden.

Wijkgericht Werken
De heer Vinke krijgt het woord. Wijkgericht Werken is bedoeld om de burgers meer invloed te laten hebben op
het gemeentelijk beleid. Het WOP heeft de Wijkanalyse van de gemeente gekregen. Het WOP heeft de wensen
van bewoners gebundeld in de Toekomstagenda en aangeboden aan de gemeente. De gemeente maakt het
Wijkuitvoeringsplan.
In de Toekomstagenda komen o.a. de parkeergarage bij winkelcentrum De Terp, te hard rijden en verkeerd
aangeboden grof vuil aan de orde. Er komt meer toezicht bij De Terp en er komt camerabewaking. Er is
gevraagd om stoplichten bij de Beemsterhoek en de Westerlengte. Er is voor gekozen om 1
voetgangersoversteekplaats weg te halen, waardoor verkeerslichten niet meer noodzakelijk zijn. Er wordt nog
een kindlint aangelegd. Met sommige vragen kan de gemeente niet zoveel; de financiën ontbreken soms.
Desgevraagd legt de heer Vinke uit dat het Wijkuitvoeringsplan vertraging heeft opgelopen. Er is al wel veel
gebeurd. Het Wijkuitvoeringsplan geldt voor vier jaar. Er komt een beknopte versie die huis-aan-huis wordt
verspreid. Op de website kan het complete document worden gedownload, waarin alle vragen staan.

Rondvraag
Een bewoner meldt dat er bij de Vallei bij het uitrijden van het Maasdal, een scherpe drempel is. Dit kan
gevaarlijke situaties opleveren. Op het Scheldedal is juist een hele lage drempel, die zinloos is. Antwoord:
Scheldedal voldoet. Bij Maasdal wordt bekeken of een aanpassing kan worden gedaan.
Kan de Dalenbuurt een woonerf worden? Er wordt snel gereden. De heer Vinke legt uit dat het ervan af hangt
hoe de weg is ingericht. Antwoord: vanwege de grootte van het gebied niet mogelijk.

Op het voetpad bij het Lingedal rijden auto’s en vooral besteldiensten. Er staan paaltjes die naar beneden
kunnen als er een ambulance door moet, maar die paaltjes gaan steeds kapot. Dit zorgt voor levensgevaarlijke
situaties. De heer Vinke vraagt de bewoners om deze zaken te blijven melden. Antwoord: Het feit dat deze
paaltjes worden omgereden laat zien dat deze paaltjes wel noodzakelijk zijn. Er wordt gekeken naar een
gepaste oplossing/versterken van de paaltjes.
Hoe zijn de bewoners uitgenodigd voor deze vergadering? Er zijn 700 flyers in deze buurt verspreid. Dit is niet
goed gegaan, waardoor sommige mensen niet van de bijeenkomst op de hoogte waren.
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De heer Stoffels (VVD) vraagt wat er gebeurt met het restant van het budget, want het wordt niet elk jaar
opgemaakt. Mevrouw Legerstee legt uit dat het restant mag worden meegenomen naar het volgende jaar. Er
wordt kritisch naar de aanvragen gekeken. Sommige bewoners stellen het niet op prijs dat de heer Stoffels
deze vragen tijdens deze bijeenkomst stelt. Zij vinden dat er zo politiek wordt bedreven en daarvoor komen ze
niet naar de WOP-bijeenkomst.
Mevrouw Legerstee sluit de vergadering om 21.25 uur.
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