Definitief
Verslag van de openbare wijkraadvergadering 07-03-2016
Aanwezige wijkraadsleden
P. Spierings, M. van Noort, S. van Westing, H. Tuinhof,
J. Kielman, W. Spermon, R. van Houten, A. v/d Veeken,
K. Stoffels, Hassan El Haouli, N. Welts, H. van Engelen,
R. de Leeuw

Al vanaf 1982 actief & betrokken

Commissieleden
Gemeente
Politie
De Biechten
Divers
SJHP

:
: Jan Poelstra
: Mark Kiviets
: Pieter Roosingh
:
:

Politiek
PvdA

: Hans Hermans

Publiek

: 11

Afwezig
zonder kennisgeving
met kennisgeving

: John Kivits
: Wilma van der Aalst, Henk Nijland,
Lucie Spee, Ine Althuizen

01 Opening
- De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering.
02 Mededelingen voorzitter
- Wilma van der Aalst en Henk Nijland hebben zich afgemeld.
- 10 maart is er een bewonersradenoverleg in de Stolp. Piet Spierings gaat daar naar toe.
- Het jaarverslag zal zo spoedig mogelijk worden afgerond. Het verslag is al grotendeels klaar. Lucie
Spee is tot 18 maart op vakantie. Lucie zorgt voor de commissie Wij(k) Hintham.
Vervolgens moet als laatste de financiële paragraaf worden afgerond. Daarna is het jaarverslag
compleet.
- We hebben een mail ontvangen van Henk Nijland over parkeren op de Johan Frisostraat.
Volgens Rini van Houten kan de wijkraad daar weinig aan doen.
- Arriva onderzoekt de mogelijkheden voor een buurtbus vanuit Nuland en Vinkel naar het Ziekenhuis
en station/centrum. De wijkraad blijft de ontwikkelingen volgen.
- We hebben een brief ontvangen van de Rabobank. Goede ideeën en activiteiten die voor financiële
ondersteuning van de bank in aanmerking willen komen kunnen worden aangemeld.
Harke meldt dat ideeën voor 20 maart aangemeld moeten worden via de website van de Rabobank.
Ingediende projecten moeten wel tot uitvoering gebracht worden. Ook als er maar een deel van de
benodigde gelden door de Rabobank gehonoreerd worden. De initiatiefnemer zal dus altijd zelf al
moeten zorgen dat de financiering sluitend is. De leden van de Rabobank zullen beoordelen of een
initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning.
03 Verslag AZC tot nu toe
- Het omwonende overleg AZC Coudewater. De wijkraad volgt de procedure en de ontwikkelingen.
Donderdag 10 maart is de volgende bijeenkomst. De wijkraad gaat daar naar toe. Er wordt die dag
een klankbordgroep gevormd uit omwonenden en wijkraden Maliskamp, Sparrenburg, Molenhoek
en Hintham.
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04 Adviesgroep subsidieregeling
- De gemeente gaat werken met wijkbudgetten. Waarschijnlijk worden deze pas effectief in 2017.
Er komt meer zeggenschap voor de wijkbewoners. Harke Tuinhof meldt dat de wijkraad door de
gemeente uitgenodigd is om op 6 april hierover te komen meepraten op een door de gemeente
georganiseerde conferentie. Harke en Marja gaan naar de conferentie. Ideeën kunnen worden
ingeleverd bij Harke Tuinhof.
Jan Poelstra licht toe, dat tijdens deze bijeenkomst er vooral informatie verstrekt zal worden hoe de
wijkraad zich kan organiseren en hoe de wijkraad vorm kan geven aan de beoordeling van initiatieven
die voor de wijkbudgetten in aanmerking willen komen.
05 Open dag De Biechten
- De open dag is op zondag 3 april. De wijkraad en de diverse commissie zijn aanwezig.
Pieter Roosingh meldt dat mensen en organisaties die interesse hebben om zich op de open dag te
presenteren, zich bij hem moeten aanmelden. Dit kan tot uiterlijk tot twee weken voor de open dag met
opgave wie er komt en wat je gaat doen.
06 Stand van zaken actiepunten openbaar overleg 4 januari
- Inrit stallingsgarage De Biechten.
De inrit en de veiligheid daarvan zijn al meerdere keren aan de orde geweest in de vergaderingen van
de wijkraad. De gemeente heeft inmiddels een extra paaltje geplaatst waardoor uitrijdende bewoners
meer ruimte krijgen om zicht te hebben op naderende fietsers. Ook hebben medewerkers van de
gemeente op diverse dagen, op de aangegeven tijden ter plaatse gekeken. Op die dagen zijn er
nauwelijks verkeersbewegingen waargenomen van fietsers en uitrijdende auto’s.
Het was zelfs extreem rustig. Er zijn op die momenten geen onveilige verkeerssituaties
waargenomen. Enkele aanwezigen zijn nog niet tevreden met de situatie. Schetsen een gechargeerd
beeld van de bewoners van De Biechten. Deze zouden op leeftijd zijn en geen ervaring hebben
met hellingbanen en uitritten van stallingsgarages. Daardoor een gevaar voor zichzelf en de andere
weggebruiker zijn bij het verlaten van de stallingsgarage.
Deze aanwezigen vragen nogmaals om een spiegel te plaatsen, zelfs de aanleg van twee
verkeerdrempels en verkeerslichten wordt als mogelijke oplossingen voor het probleem door hen
voorgesteld.
Jan Poelstra geeft nogmaals duidelijk het standpunt en beleid van de gemeente weer inzake dit soort
uitritten. De gevraagde verkeerdrempels zijn buiten proportioneel. Zeker als gekeken wordt naar de
kosten voor de aanleg ervan. Het argument dat weggebruikers hier roekeloos rijden doet niet ter
zaken. De weggebruikers dienen zich aan de verkeersregels te houden, oog te hebben voor de
situatie en zijn verantwoordelijke voor hun eigen gedrag.
Gemeld wordt dat Vb&T die, namens de eigenaren van het complex het beheer voert, ook niet
mee werkt aan het verbeteren van de veiligheid. De glasplaten in de afscheiding t.p.v. de aansluiting
op de openbare weg mogen niet worden verwijderd. Ook aan de vervanging ervan door een spijlen
hekwerk zal Vb&T niet meewerken. Ook zullen de bewoners nog in overleg moeten met de Weener
groep. De Weener Groep zet namens de bewoners de containers aan de openbare weg op de dag dat
deze geleegd worden. De containers belemmeren het zicht voor de uit de garage rijdende auto’s.
De voorzitter sluit de discussie. De wijkraad kan hierin verder niets meer betekenen. De ontevreden
aanwezigen zullen met hun ongenoegen naar de gemeente moeten en een afspraak moeten maken
met de verantwoordelijken voor het beleid in deze.
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- Containers Herman Wiegersmalaan
Jan Poelstra meldt dat het beleid van de afvalstoffendienst is dat grondgebonden woningen een
container voor oud papier krijgen. De bewoners van appartementen kunnen voor het oud papier
gebruik maken van de ondergrondse containers.
Nol Welts meldt dat de hij informatie ontvangen heeft dat bewoners van grondgebonden woningen die
geen gebruik willen maken van hun oud-papiercontainer deze kunnen inleveren bij de afvalstoffen
dienst. De dienst komt ze niet ophalen.
- Het Loket
Het loopt goed en het wordt ook steeds drukker.
07 Mededelingen gemeente
Jan Poelstra heeft de volgende mededelingen:
- Op 9 maart is er een eerste bijeenkomst van het buurtpreventie team. Naar aanleiding
van een stukje in De Hint hebben zich voldoende geïnteresseerden gemeld om een
informatiebijeenkomst te organiseren.
- De gemeente heeft een nieuwe regeling voor achterpaden en brandgangen. De regeling is opgesteld
vanuit het oogpunt van veiligheid. Denk daarbij aan de verlichting van brandgangen en het
aanbrengen van afsluitbare poorten.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in brandgangen die in eigendom zijn van particulieren en
brandgangen die eigendom zijn van coöperaties. Particulieren moeten zich melden bij de wijkmanager,
coöperaties bij een consulent.
De gemeente zal dan bekijken of er een financiële tegemoetkoming gedaan kan worden.
Vraag is altijd of er voldoende draagkracht is.
08 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels meldt dat er 9 maart een bijeenkomst is bij de gemeente. Dan worden de mogelijke
veranderingen besproken vanwege bezuinigingen. Binnenkort zal daar mee over te melden zijn in De
Hint en op de website.
b. Kijk op de Wijk
Nol Welts meldt dat er op de Christaan Kannemanstraat bomen gerooid zijn. Daarvoor worden
nieuwe geplant. Bij de Flats aan de Pastoor van Thiellaan worden struiken gerooid. In de plaats
daarvoor wordt het grasveld verlengd.
Het borstelen en onkruid verwijderen gaat veranderen. Voorheen stond in het bestek een frequentie
vermeldt. Nu moet er rekening gehouden worden met de in het bestek opgenomen beeldkwaliteit.
Dit moet leiden tot een beter afgestemd onderhoud. De gemeente heeft medewerkers opgeleid die
controles uitvoeren en kijken of voldaan wordt aan de beeldkwaliteit.
c. Seniorencafé
Karel Stoffels vertelt dat de bingo goed bezocht wordt en men eens in de 2 maanden de Bingo in het
café wil blijven organiseren.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon meldt dat er momenteel geen kwesties zijn.
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e. Verkeerszaken
Rini van Houten meldt dat geen lopende kwesties zijn. Er komt een opmerking uit het publiek dat er niet
wordt opgetreden tegen fietsers en brommers die over voetenpaden rijden. Dit zou gedoogd worden.
Jan Poelstra neemt dit op (actie)
f. Jeugd/jongeren
John Kivits is afwezig.
g. Wij(k) Hintham
Lucie Spee is op vakantie. Piet Spierings meldt dat Het Loket goed loopt. Bij de werkgroepen moet de
juiste weg nog gezocht worden.
09 Rondvraag
- Er wordt gemeld dat de Weener Groep de vuilnisbakken slecht leeg maakt. De troep die rondom de
bakken ligt wordt niet mee opgeruimd. Ook worden klappaaltjes niet om hoog gezet nadat de bakken
geleegd zijn. Volgens afspraken met de Weener Groep moet vuil tot een afstand van 1m rondom de
bakken bij het legen mee worden opgeruimd.
- Er is een kapotte vuilnisbak weggehaald bij een bankje rond het IJzeren Kind. Jongeren veroorzaken
daar rotzooi. Ook is een bankje weggehaald. Jan v/d Broek meldt dat het bankje van de week wordt
teruggeplaatst.
- Er wordt gemeld dat de waterstand in het IJzeren Kind hoog is en gevraagd of daar iets aan gedaan
kan worden. Het waterschap is daarvoor verantwoordelijk. Dit moet rechtstreeks bij het waterschap Aa
en Maas worden gemeld.
- Pieter Roosingh meldt dat stukjes voor de volgende Hint voor 1 april moeten worden ingeleverd.
- Magreet van Dijl vraagt waar de nieuwe naam blijft op het gebouw van de school. Pieter Roosingh
meldt dat men 3 jaar uitgetrokken heeft voor de samenvoeging van de twee scholen die allebei een
andere stroming vertegenwoordigen.
- Joop Stoop vraagt waar de aansluiting/doorsteek van het wandelpad rondom het IJzeren Kind op het
Anna Park blijft.
- Nol Welts vraagt of het mogelijk is om de actiepunten op de volgende agenda te vermelden.
10 Sluiting
Marja van Noort sluit om 9.00 uur de vergadering.
De volgende vergadering is de besloten vergadering op 4 april 2016 om 20.00 uur, in De Biechten.
11 Acties
- Punt 7 e

Jan Poelstra

Voor akkoord,

Marja van Noort
Voorzitter

Richard de Leeuw
Notulist
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