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Verslag van de vergadering Gemeente en Wijkteam Noord. 

op 10-03-2014. 
 
Aanwezig: Gijs Hoogeveen, Marten Joustra, Trudy Rood (vz.), Alexander Spijker, Ad Verlaan, 

Margareth Bontje, Wendy Verkley Vincent Bot, L. Ettema 
 

1) Opening 
       De voorzitter heet iedereen welkom. 

Ac 

2) Vaststelling agenda 
        Geen opmerkingen. 

 
 
 
 

3)  Vaststelling notulen van 25-11-2013 en 13-1-2014 
       n.a.v. Het stuk grond langs de Willem de Zwijgerstraat was 

gevraagd door bewoners om hier een kinderspeelplaats te maken. Dit gaat niet 
door er komen woningen. 

 
  

 
 
 

 
4) Toelichting vanuit de gemeente, c.q. Mozaïek Wonen, politie of 
                het W.T.N 
a)  De speeltoestellen welke begin dit jaar geplaatst zouden worden 

zijn vertraagd, datum van plaatsing is niet bekend, ze zijn besteld. 
b) De leefregels zijn in concept klaar worden naar diverse organisaties 

gestuurd via E-mail reageren. 
Gebouw Maxima wordt half april opgeleverd. Het aanplanten van groen 

daarvoor is het ontwerp planning in de maak. 
c) Het woon wrak in Buitenkerk ligt er nog, het gaat moeizaam daarom 

wordt er extra deskundigheid ingehuurd door de gemeente. 
d) Hoogheemraadschap is het wachten op tot zij beginnen met de 

beschoeiing. 
e) Hoogste punt wordt eind deze week bereikt, eind mei is de 

opleveringen na de zomer is de opening.  
Hoe gaat het verkeerscirculatieplan eruit zien? 
h) Er gaan 2 appartementen bewoond worden, hier voor is vergunning 

afgegeven. 
 

Ontwikkelingen in de wijkagenda. 
 Het integraal beheers en beleidsplan wordt eerdaags opgenomen. 
Een cie. van de V.N.G. maakt een ontwerp richtlijn om paardenpoep 
evenals hondenpoep op straat of stoep strafbaar te stellen in het APV. 

      
 
 

 
 



           6( Tuinenwedstrijd. 
                Het tuinenwedstrijdteam is gestart, er zijn al enkele aanmeldingen. 
 
            7) Samenwerking met bewonerscommissies Mozaïek wonen. 

Een gezamenlijke vergadering gaat met bewoners cie. gaat voorlopig 
niet door. 

Het multiculturele eetfestijn, WTzuid ziet samenwerking niet zitten wij 
organiseren in de Meent in de onze wijk. 

De omvorming van groen in de wijk: er wordt een werkgroepje gevormd 
waarin mensen van groen van de gemeente en Wt.plaats in nemen 
welke kijkt hoe dit het best kan gebeuren en op welke wijze we de 
bewoners erbij betrekken. Werkgroepje moet binnen 2 of 3 weken 
zijn advies kaar hebben, er wordt over de mail bekeken wie er 
meedoet.  

De pin en ride plekken bij pin automaten, de haastige pinner parkeert 
toch op gevaarlijke plaatsen, handhaving is de enige methode voor 
geconstateerde problemen. De chauffeur moet uit zichzelf zich aan 
de regels houden. 

Als blaffende honden een probleem zijn dit direct melden aan de politie 
zodat deze de overlast kunnen constateren. 

 
            8( Ingekomen stukken. 
                 b) Gijs is naar de rondetafelgesprekken geweest het was een goed  
                    gesprek. Een idee zou zijn als er op de wijk web-side gemeld wordt  
                   als er iets gebeurt aan een woning in de wijk 
                  Planning vergaderingen voor het komende jaar geeft Marten door  
                  En worden ingepland in de diverse agenda’s. 
                  Wijkschouw deze zomer tussen rijn en trein graag een datum. We  
                  plannen een datum en horen wel of het mogelijk is. 
                  Er staan nog punten open van de laatste wijkschouw Ronald heeft  
                  ze op een rij gezet 

 
 

 
             11) Rondvraag 
                   In de prinsenstraat wordt gecontroleerd op correct parkeren zo niet 

dan wordt er beboet. 
                    
       

 
             
                 

 


