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Concept
Verslag van de Wijkraadvergadering van 26 november 2013
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig wijkraad:
Verslag:

Hans D’haene (voorzitter), Rob Hubert (secretaris), Marina Hendriks
(penningmeester), Liesbeth Groenewegen, Ron Smolenaars en
Tonco Tijdeman
Dennis Burgstra (wijkagent tot agendapunt 5), Frank Hilterman (toekomstig
voorzitter), Krijn de Graaf (toekomstig penningmeester), Renate van Hulten
(Katoen, groen en doen), Jan van de Manakker (Sociaal Lokaal),
Tariq Nangrahary (stg. Perspectief), Suzan Samba (N’goma Kongo) en
Klaas van de Veen (toekomstig vicevoorzitter).
Kacem Achahboun, Inge Breukelman, Marcel van de Lans en Riet Spanjaart.
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Mededelingen
• Afmelding van Kacem Achahboun, Simon Hogervorst, Jasper Krom, Marcel van de Lans en
Paula Willems.
• Marcel van de Lans bedankt de wijkraad voor de fruitmand.
2. Vaststelling agenda
Toevoegen na agendapunt 6: Begroting 2014
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Wijkagent
a. Bij de Kiss & Ridezone op de Erasmuslaan zijn parkeervakken aangebracht. Rob Hubert vraagt of
er verkeersborden moeten komen om duidelijk te maken, dat in de vakken geparkeerd moet
worden. Dennis Burgstra controleert de juiste bebording.
b. Diverse jongeren zijn aangehouden voor straatroof.
c. De vergunning voor de Kerstmarkt heeft de wijkagent gefiatteerd.
d. Het donkere dagen offensief is aan de gang. Er wordt extra gesurveilleerd en met winkeliers is
over hun veiligheid gesproken.
e. De voorbereidingen voor oud en nieuw zijn begonnen. De wijkagent neemt contact op met Ymere
over het ronde gebouwtje aan de Bernadotttelaan.
5. Verslag van 29 oktober 2013
Tekstueel: De tekstuele opmerkingen worden meegenomen in het vastgestelde verslag.
Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
a. Agendapunt 8 Jongeren en Spelen: Jan van de Manakker vraagt nader, naar het inzetten van
vrijwilligers voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Dennis Burgstra antwoordt, dat er destijds sprake
was van een in kaart gebrachte overlastgevende groep en dat met proffesionals concrete
werkafspraken zijn gemaakt.
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b. Agendapunt 8 Communicatie: het zal niet lukken om de wijkkrant 7 december in de brievenbussen
te doen verschijnen.
Actielijst:
39:
Ook Pré Wonen heeft een websitelink van hun projecten in de wijk aan Ron Smolenaars
gegeven. Nu alleen Ymere nog.
23:
De Vomar krijgt geen vergunning voor een blokkade van winkelkarwieltjes op het
L. da Vinciplein. Kan van de actielijst.
24:
Het organiseren van een bewonersavond met de VvE’s over het speelplein en het hek, is een
te grote opgave voor de wijkraad, omdat het om acht VvE’s, woningen en bedrijven gaat. De
wijkraad besluit de actie van de lijst te halen.
Het valt Hans D'haene op dat het grote licht boven de trap effect heeft, want het lijkt dat de
jongeren hier niet graag meer zitten. Dennis Burgstra merkt op, dat hij ‘onnodig ophouden in
de parkeergarage’ kan bekeuren, maar alleen als er overlast wordt veroorzaakt.
26:
De vervolgafspraak met Dock over kinder- en jeugdactiviteiten wordt een actie voor het
nieuwe bestuur.
29:
Het tekenen van het wijkcontract gebeurt p 14 december 2014 om 14.30 uur. Kan van de lijst.
De punten 17, 28 en 30 zijn gebeurd en kunnen van de lijst.
5. Mededelingen
a. 10 december vindt het Heel en Schoonoverleg met gemeente en wijkraad plaats.
Liesbeth Groenewegen en Klaas van Veen zijn hierbij aanwezig. Het punt om de Vomar ingang
met oud en nieuw dicht te maken wordt meegenomen.
b. De start van de bouw van Meerhoeve (st. Jacob Aziëweg) is op 11 december.
c. Op 3 december is er een inspraakavond over het Aziëpark voor de bewoners rondom de Aziëweg.
d. Frank Hilterman en Krijn de Graaf gaan 9 december naar de wijkradennetwerkbijeenkomst.
e. Vanuit het Vier wijkradenoverleg:
• Dock zal het kantoorpersoneel onderbrengen in het Broederhuis, dat is voor Dock meer
centraal gelegen. Zorgbalans zal de kantoorruimte in het wijkcentrum Europawijk gaan
gebruiken, zodat zij midden in de wijk komen te zitten.
• Het team Meerwijk van Dock is rond. Het zijn: Fouzia, Touria, Sjoeki en Mustafa.
• Het prestatieplan 2013 van Dock loopt (in afgeslankte vorm) tot medio 2014.
• Daphne Huijsse, gemeenteraadslid van Groen Links zocht draagvlak om oud en nieuw
gezamenlijk te vieren, omdat uit onderzoek is gebleken dat veel mensen angstig zijn voor het
vuurwerk. Frank Hilterman merkt op dat als men wil dat er geen vuurwerk door particulieren
wordt afgestoken, de wet gewijzigd moet worden.
• 18 december 2013 komen de besturen van de wijkraden Schalkwijk bijeen om een wensenlijst
op te stellen, die politieke partijen mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma. De
wijkraad spreekt af om op dinsdag 17 december om 20.00 uur in het wijkraadkantoor over
deze wensenlijst te brainstormen. Voor die tijd zal het oude en het nieuwe bestuur overleg
hebben en de taken verdelen.
• De stichting Wijkbelangen zal nieuw leven worden ingeblazen. In ieder geval moet er een
nieuwe voorzitter komen, want Hans D'haene treedt af.
• 1 januari 2014 om 14.00 uur vindt de Nieuwjaarduik van Schalkwijk in Zee plaats. Zie
www.schalkwijkaanzee.nl
6a Wijkcentrum
Tariq Nangrahary (stg. Perspectief) en Renate van Hulten (Katoen, Groen en Doen) geven een
presentatie.
Perspectief gaat een Foodcafé exploiteren, wat Vincifood gaat heten. Het wordt een werk- en leerplek
voor jongeren naar het voorbeeld van restaurant De Ripper en de Kloosterkeuken. Buurtbewoners
kunnen hier straks terecht voor een kop koffie/thee, lunch en diner. De prijzen zullen laag zijn.
Vincifood zal ingaan op vragen uit de buurt. Zo was er tijdens de verbouwing een buurtbewoonster die
graag op woensdag pannenkoeken wil eten en dit idee wordt overgenomen.
Het samenwerkingsverband Katoen, Groen en Doen opent een winkel voor tweedehandskleding met
een werkatelier voor kledingherstel (Katoen); bijhouden van particulier en openbaar groen (Groen) en
klusjes in en om het huis (Doen). Het is een initiatief van Heliomare, de Hartekamp Groep, het RIBW
en Paswerk. De naam die aan dit initiatief is gegeven is Vincifair.
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De opening van Vincifood en Vincifair zal eind januari begin februari 2014 zijn. Op 14 december
tijdens de Kerstmarkt zijn beide bedrijven onofficieel open. Bij Vincifood kan gluhwijn en andere licht
alcoholische dranken geschonken worden en Vincifair zal al iets laten zien van wat zij te bieden
hebben.
N.a.v. de vragen:
• Op de vraag of de tweedehand kledingzaak van Vincifair geen concurrentie is van de kledingzaak
van De Kas antwoordt Renate van Hulten, dat zij met De Kas gesproken heeft. De Kas is er als
opstap voor startende ondernemers en zij mogen maximaal twee jaar in De Kas blijven.
• Vragen voor klussen (doen en groen) kunnen gemeld worden bij de balie in het wijkcentrum, die
40 uur per week bemand is. Zij kijken wie de klus het beste kan doen: het buurtbedrijf, Vincifair of
Buuv.
6b. Begroting 2014 Marina Hendriks
a. De gemeente bepaalt het budget van de wijkraad. Aan de hand van dat budget maakt de
penningmeester een begroting.
b. Huur ruimte: de huur van de kantoorruimte gaat omlaag, omdat van flexwerkplekken gebruik
gemaakt wordt. De huur voor de vergaderingen gaat echter omhoog, want daarvoor moet nu
ruimte voor gehuurd worden.
c. Website: de website is samen met Pré Wonen opgezet. Dit jaar komt de website voor het eerst op
rekening van de wijkraad. Ron Smolenaars legt uit dat de hosting van de website niet veel geld
kost. Wel het gebruik van het CMSprogramma dat op de server van Lionhead draait. Zij doen ook
onderhoud aan de website en wijzigingen, die de beheerder in het programma niet kan doen. De
website wordt wel goed bezocht met gemiddeld 400 bezoekers per maand, waarvan 70 nieuwe.
De pagina van het Moedercentrum wordt het meest bezocht.
De wijkraad besluit om de website voor 2014 te agenderen. Ook moet er een oplossing gevonden
worden voor het beheer, omdat Ron Smolenaars waarschijnlijk volgend jaar uit Schalkwijk
verhuist.
d. Wijkkrant: er is rekening gehouden met meer bewoners. De wijkraadgrenzen van Schalkwijk zijn
aangepast, waardoor Meerwijk de wijk rond Costa del Sol erbij gekregen heeft.
7. Wijkcontract Hans D'haene
a. Het wijkcontract wordt 14 december getekend. Joke Vink tekent namens Pré Wonen en
Dennis Burgstra namens de politie, omdat zij voor deze instanties het gezicht in de wijk zijn. Om
14.00 uur begint de muziek; om 14.30 uur wordt er getekend en daarna opent Jan Nieuwenburg
de Kerstmarkt.
b. Krijn de Graaf merkt op dat hij het winkelcentrum Schalkwijk in het wijkcontract mist. Rob Hubert
antwoordt, dat het winkelcentrum een eigen vereniging heeft en zij worden uitgenodigd voor het
Vier wijkradenoverleg en de werkgroep Verkeer en Vervoer.
8. Kerstmarkt Hans D'haene
14 december, na het tekenen van het wijkcontract begint de Kerstmarkt. Er zijn twee koren, kraampjes
een ijsbaan en Vincifood en Vincifair openen deze middag hun deuren.
9. Bedrijven doen Hans D'haene
Bedrijven doen wordt georganiseerd door Bedrijven en Samenleving. Hierin zitten grote bedrijven als
Vialis, Nedtrain en Enschedé. Zij willen braakliggende terreinen, waar de komende jaren nog niet op
gebouwd wordt een maatschappelijke invulling geven. In Meerwijk willen zij de plek waar nu het rode
noodgebouw van het Teylercollege staat dat binnenkort gesloopt wordt een invulling geven. Met de
wijkraad is overlegd en besloten om er geen speeltuin of kinderboerderij te plaatsen, want dan moet er
een stichting of vereniging opgezet worden en zijn er structureel vrijwilligers nodig. Wel zijn de
mogelijkheden geopperd van een skatepipe, een verkeersplein en een trapveld met kunstgras (het
trapveldje van het Spijkerboorpad wordt dan verplaatst). De gemeente stelt het terrein voor twee jaar
ter beschikking en dan wordt het project geëvalueerd. Donderdag 28 november wordt op het stadhuis
het convenant getekend. Rob Hubert en Frank Hilterman zullen hierbij aanwezig zijn.
Rob Hubert zal de scholen benaderen om ouders bij dit project te betrekken.
10. Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep geen nieuws
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De Brug geen nieuws
11. Werkgroepen
Jongeren en Spelen Marina Hendriks
Pré Wonen en Elan Wonen willen de activiteit ´Verhalen vertellen´ sponsoren. Twee groepen van tien
kinderen kunnen in december starten en misschien in januari nog een groep. In januari zullen ook
andere fondsen gezocht worden. Marina Hendriks legt uit, dat de wijkraad geen wijkraadsgeld of
bewonersondersteuningsbudget voor kinderactiviteiten mag gebruiken, maar de wijkraad mag wel
fondsen en sponsors vinden om deze activiteiten te kunnen organiseren.
Projecten: Rob Hubert
a. De bouw van het zorghotel op het terrein van De Entree is begonnen.
b. In Boerhaavewijk wordt wegens de vleermuizen, na de winter het voormalige Damiatecollege
(LJC) gesloopt en daarna St. Jacob zal hier gaan bouwen.
c. Elan Wonen en de gemeente zijn in onderhandeling over de bebouwing van het
Thomas Moorehofje.
d. De herinrichting van de A. Schweitzerlaan gaat gebeuren. Wanneer precies is nog onbekend.
e. De Bernadottelaan wordt opnieuw bestraat waardoor Pré Wonen ook de portieken van haar
woningen aan deze straat gaat opknappen.
Communicatie: zie agendapunt 2
Schoon heel en veilig zie agendapunt 5a
Verkeer en Vervoer Hans D'haene
a. 16 december is er weer overleg met de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk.
Rob Hubert gaat hier heen.
b. Het lijkt erop dat de Engelandlaan 50 km gaat worden, want de drempel bij de Laan van Parijs is
weggehaald.
c. Tonco Tijdeman vertelt over de avond van de wijkraden van Schalkwijk met de afdeling GOB over
de gebiedsprogramma´s: de gemeente wil op het gebied van verkeer, duurzaam; doorstromen;
openbaar vervoer en langzaam verkeer stimuleren.
12. Rondvraag
Marina Hendriks maakt gebruik van de rondvraag om namens de wijkraad Hans D'haene te bedanken
voor al zijn jaren voorzitterschap. Op zijn beurt bedankt Hans D'haene alle wijkraadsleden en
aanwezigen voor de samenwerking van de afgelopen zes jaar. Hij vertelt dat er uit het niets een
goede wijkraad is opgebouwd. Hij heeft met veel plezier hard gewerkt en het was hem een waar
genoegen om met de wijkraadsleden samen te werken.
Suzan Samba stelt zichzelf voor. Hij is van de stichting N’goma Kongo, een stichting die zich inzet
voor kunst en cultuur. Zo heeft de stichting de kunstschatten van Schalkstad en een dictee
georganiseerd. Ze werken samen met andere organisaties in Schalkwijk.
Liesbeth Groenewegen meldt dat ze binnenkort een paar dagen niet voor de wijkraad haar
werkzaamheden kan doen wegens een kijkoperatie aan haar knie.
13. Sluiting
Voor de laatste maal sluit Hans D'haene de wijkraadsvergadering en dit maal om 21.20 uur.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 28 januari 2014 om 19.30 uur in het wijkcentrum
aan het Leonardo da Vinciplein.

Actielijst: (i.g.h. is in de gaten houden)
2012
39.
Link van projecten corporaties voor de website Meerwijk…………Ymere
(Elan Wonen en Pré Wonen reeds gedaan)
2013
26
Vervolgafspraak overleg met Dock over kinder- en jeugdactiviteiten ……Bestuur 2014
31
Bebording controleren parkeervakken bij K&R Erasmuslaan ……….Dennis
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32
33

Website………………………Bestuur 2014
Ouders betrekken bij project Bedrijven doen op de Aziëweg ………Rob
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