Notulen Informatieavond Bewonersgroep Staatsliedenbuurt 05/03/08
Aanwezig:
• ±30 geïnteresseerde buurtbewoners
• Gemeente: Wim Cousijn (wijkmanager), Rob van de Wetering (wijkbeheerder)
• Politie: Frans van Driel
• Tandem: Yilmaz Balikoç
• Bewonersgroep: Marc van den Berg, Manuel Bilderbeek, GertJan van Dalum, Jan van Doeland,
Herman de Graaff en Engelbert Hubbers.
Opening:
1. Onze voorzitter Manuel opent rond 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt uit dat
wij als vertegenwoordiger van de buurtbewoners naar de gemeente fungeren. In die hoedanigheid
maken wij allerlei afspraken met de gemeente en andere partijen als de politie en bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties. Vervolgens is het ook onze taak om te controleren of die afspraken ook
worden nagekomen. Daarnaast heeft onze bewonersgroep ook afgevaardigden in bijvoorbeeld
Platform Hatert, de werkgroep jeugd en de werkgroep veiligheid. Het idee voor de drie
bewonersgroepen in Hatert is ontstaan toen bleek dat Platform Hatert iets te groot was om goed te
kunnen functioneren. Nu is het zo dat elke bewonersgroep twee vertegenwoordigers heeft in dit
Platform Hatert.
Actielijst:
2. Manuel legt uit dat wij als bewonersgroep een zogenaamde actielijst hanteren. Dit is een lijst met
allerlei punten die door buurtbewoners zijn aangedragen ter verbetering van de wijk.
3. Aan de hand van foto’s worden enkele problemen doorgesproken. Sommige van deze problemen
zijn inmiddels netjes opgelost, andere problemen spelen nog. Hier een greep uit de selectie:
a. Drempels in de Ruijs de Beerenbrouckstraat om de snelheid van het verkeer omlaag te
krijgen. (Afgehandeld)
b. Op voorspraak van een bewoonster wordt er geprobeerd een mooi trapveldje te realiseren
in de Dr. De Visserstraat. (Loopt nog)
c. Er zijn (anti)hondenroosters gekomen bij het Speelgoed terrein aan de Treubstraat.
(Afgehandeld)
d. Groencontainers bij flats die door mensen misbruikt worden om vuil te dumpen. De voor
de hand liggende optie om er een slot op te doen heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de
spullen er nog steeds naast worden gedumpt. Ze helemaal weghalen is waarschijnlijk
beter, maar dat heeft natuurlijk weer direct gevolgen voor de bewoners die hun GFT niet
snel kwijt kunnen.
e. De bankjes aan de rand van het park bij de Treubstraat zorgden altijd voor veel rommel
en overlast door drankmisbruik. Daarom zijn ze nu weggehaald. (Afgehandeld)
f. De winkelwagens die voorheen overal stonden blokkeren nu als ze van het terrein
afrijden. Helaas is er bij Aldi niet zo’n systeem. Verder werden de winkelwagens door de
ene supermarkt wel een tijdlang ’s avonds binnen gezet, maar omdat de andere het niet
deed, is de eerste er ook weer mee gestopt helaas. (Loopt nog)
g. Er wordt uitgelegd dat de Bel&Herstellijn goed werkt via een aantal concrete
voorbeelden. Dit positieve beeld wordt door sommige aanwezigen in de zaal bevestigd.
h. Er is gevraagd of er een hangplek voor ouderen kan komen bij Malderborgh. Verder
wordt er ook geprobeerd om een Abri neer te zetten bij de bushalte aldaar. (Loopt nog)
i. De verkeerschaos bij de Vossenburcht is aangepakt via een stopverbod. Dat werkt helaas
alleen echt als er daadwerkelijk bekeurd wordt. Verder wordt er geprobeerd om een
zogenaamd verkeersplateau te krijgen op de kruising Van Hogendorpstraat en Dr.
Kuijpersstraat. Rob van de Wetering meldt namens de gemeente dat het geld voor deze
verhoging van het kruispunt inmiddels binnen is. (Loopt nog)
j. Het opruimen van een wietplantage is getoond. Hier heeft de bewonersgroep niet aan
bijgedragen, maar als men vreemde dingen waarneemt in de wijk, kan men dat bij ons
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melden. Nog beter is het natuurlijk om direct zelf naar de politie te gaan met zo’n
melding. (Afgehandeld)
k. Hatert bestaat momenteel uit een groot aantal bouwprojecten. Als bewonersgroep zijn wij
extra alert op mogelijke overlast voor problemen. Dit soort overlast kan bijvoorbeeld via
parkmalderborgh@houvanhatert.nl gemeld worden. (Loopt nog)
Vlak voor de pauze zullen exemplaren van de actielijst worden uitgedeeld zodat men er in de
pauze naar kan kijken om vervolgens na de pauze aanvullingen te doen.

Informatie wijkbeheerder:
5. Rob van de Wetering stelt zich voor en verwijst expliciet naar de folder die huis aan huis is
verspreid waarin wordt verteld wat er in Hatert allemaal is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren de
komende tijd.
6. Rob geeft aan trots te zijn op de Bel&Herstellijn en in het bijzonder ook op het wijkteam dat
daarachter zit en het eigenlijke werk doet.
7. Omdat niet alles op te lossen is, wordt er gewerkt met een wijkbeheerplan, waarin zoveel mogelijk
wordt beschreven wanneer wat opgelost gaat worden.
8. Verder geeft hij aan dat hij negen jaar actief is geweest als wijkbeheerder van Oud en Nieuw
West. Hij vond het jammer daar weg te moeten, maar heeft zich van het begin af aan in Hatert erg
welkom gevoeld en vindt vooral dat de overleggen met de bewonersroepen goed draaien.
9. Rob belooft aandacht te hebben voor alles, maar kan natuurlijk niet toezeggen dat alles opgelost
kan worden naar ieders tevredenheid.
10. Hij doet verder de toezegging dat dit jaar het stuk van de Hatertseweg tussen de brug en de
kruising met de Grootstalselaan zal worden aangepakt. Dit stuk weg is erg slecht wat vooral te
zien is als het geregend heeft: het water loopt niet fatsoenlijk weg met alle gevolgen van dien.
Zoals de plannen er nu uit zien zal de hele weg (van erf tot erf) van nieuw asfalt worden voorzien,
dus ook de fietspaden. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de huidige bomen eruit moeten, maar
er komen in elk geval wel nieuwe bomen terug. Vanuit de zaal wordt enigszins teleurgesteld
gereageerd op het feit dat er waarschijnlijk bomen weg zullen moeten.
Informatie politie:
11. Frans van Driel legt uit dat de politie sinds 2004 allerlei incidenten en belangrijke punten
bijgehouden heeft. Aan de muur hangen een hele hoop statistieken over incidenten in de periode
2006-2007. Hij geeft nu een korte uitleg maar nodigt vooral iedereen uit om in de pauze van dicht
bij naar de statistieken te kijken die hij dan persoonlijk zal toelichten.
12. Een belangrijke observatie is dat het de goede kant opgaat doordat het aantal ingrijpende
incidenten afneemt.

Informatie wijkmanager:
13. Wim Cousijn begint met vertellen dat hij erg tevreden is met wat er in Hatert de laatste drie jaar is
bereikt. Destijds was de bewonersbetrokkenheid ‘ingezakt’ en daarom zijn er nieuwe
bewonersgroepen opgericht. Vanuit de gemeente probeert men echt dienstbaar te werken aan wat
de bewoners zeggen door goed te luisteren en samen te werken met de bewonersgroepen. Hij is
dan ook blij dat vanuit de bewonersgroep Staatsliedenbuurt zoveel vertrouwen wordt
uitgesproken.
14. Wim geeft verder uitleg over hoe het met het Vogelaartraject staat. Ongeveer een jaar geleden is
minister Vogelaar in de wijk geweest. Vervolgens heeft zij gevraagd om een plan waarin dingen
worden voorgesteld die nog niet eerder waren voorgesteld. Via overleg met bewoners en
betrokken instanties is er een plan opgesteld met daarin enkele kernpunten: jeugd, werkloosheid,
achter de voordeur en ontmoeting. Het plan van Hatert is goed ontvangen. Bijna alle plannen in
Nederland zijn geschreven om geld binnen te halen, maar dat van Leeuwarden en Hatert zijn wel
geschreven gericht op het welzijn van de bewoners.
15. Het grote probleem is echter de financiering. Omdat de woningbouwverenigingen sinds de
verzelfstandiging veel vermogen hebben opgebouwd, moeten zij ongeveer 2.5 miljard euro voor
de veertig wijken ophoesten. Inmiddels zijn er wel de nodige gesprekken geweest met de
corporaties en die willen wel betalen, maar niet aan doelen als werkgelegenheid etc. Volgens hen
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zijn daar andere instanties voor. Van de 31 miljoen die het plan in Hatert moet kosten is helaas
nog geen kwart toegezegd. Omdat de stelling van de verantwoordelijke wethouder Van Hooft is
dat de kracht van het plan in de samenhang zit, betekent dit dat er nog niet gestart kan worden.
Zodra er meer bekend is, zal dat worden gecommuniceerd naar de bewoners.
16. Los van het Vogelaartraject is er al veel goeds gebeurd in Hatert: er is veel nieuwbouw, voor de
jongeren is het Cruyff Court gekomen en in de Edelstenenbuurt zijn er twee nieuwe parken
aangelegd. (En in de Staatsliedenbuurt zal dat binnenkort gebeuren.) Volgens Wim is het
dieptepunt duidelijk voorbij in Hatert.
17. Wim eindigt zijn verhaal met de oproep dat iemand die actief mee wil helpen zich kan melden bij
de bewonersgroep, bij Yilmaz (Tandem) of bij Wim zelf.
Pauze:
18. Tijdens de pauze is er vooral veel interesse voor de statistieken van Frans. Verder wordt er door
het publiek van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de bewonersgroep persoonlijk aan te
spreken en de actielijst te lezen.
U mag het zeggen:
19. Rob en Manuel moeten helaas weg na de pauze en Herman neemt de taak van voorzitter over en
vraagt of het publiek vragen heeft over de actielijst en of er misschien nog aanvullingen zijn vanuit
de zaal. Gelukkig krijgt hij daarop veel reacties.
20. Er wordt gevraagd naar het idee achter de nieuwe parkeerplaats naast Shell. Deze is bijna altijd
leeg en toch brandt er ’s avonds altijd licht. Herman legt uit dat dit terrein in eerste instantie
bedoeld is voor de bezoekers aan Park Malderborgh. Echter, het zal nog jaren duren voordat dat
project af is. Het lijkt dus erg voorbarig aangelegd, maar de achterliggende gedachte is geweest
dat het terrein tijdens de bouw door de bouwvakkers gebruikt zou kunnen of zelfs zou moeten
worden. In de praktijk blijkt echter dat de bouwvakkers het terrein niet gebruiken en gewoon in de
buurt parkeren. Helaas is er geen echte mogelijkheid om die mensen te dwingen het te gebruiken.
Op dit moment biedt het parkeerterrein wel meerwaarde op de momenten dat er op het Kandinsky
een ouderavond of iets dergelijks gepland is. Bezoekers van de school parkeren nu massaal op dit
terrein en staan dus niet meer zoals vroeger in de wijk zelf. En op die manier vermindert het in elk
geval overlast.
21. Uit de zaal komt nog een opmerking dat men goede ervaringen heeft met de Bel&Herstellijn.
22. Er komt een vraag over de GFT-bakken bij de hoogbouw; concreet over die bij de Goeman
Borgesiusstraat. Er is enige tijd geleden (door de gemeente?) gezegd dat die bakken misschien wel
verdwijnen en dat bewoners persoonlijk kleinere bakken zouden krijgen. De laatste tijd is het
echter stil op dit gebied. Wat is het beleid van de gemeente? Wim antwoordt dat hij deze vraag
niet kan beantwoorden en dat dat meer een vraag voor Rob was geweest. Vanuit de zaal wordt nog
de optie genoemd van verzonken bakken. Ook wordt gevraagd om mensen er op aan te spreken als
ze vuil komen storten dat daar niet hoort. Als tegenwerping hierop komt dat men dan eigenlijk
altijd een grote mond kan verwachten.
23. In aansluiting op de GFT-bakken wordt gevraagd of het mogelijk is om naast de glasbakken ook
een verzamelbak voor plastic te kunnen krijgen. In Malvert en/of Weezenhof loopt daar
momenteel een proefproject voor. Dit project draait goed gezien het feit dat de DAR in plaats van
een keer per week inmiddels drie tot vier keer per week de bak moet legen.
24. Er wordt opgemerkt dat het wijkcentrum niet goed ingericht is voor visueel gehandicapten. In het
bijzonder zijn de trappen en knoppen niet goed gemarkeerd, waardoor lastige of zelfs onveilige
situaties kunnen optreden. Wim geeft aan dat dit het beste direct met de beheerder van het
wijkcentrum kan worden kortgesloten.
25. Op de actielijst (0050) staat dat de verlichting van de garagepleintjes niet zal worden aangebracht.
Men vraagt waarom niet. Vermoedelijk is dit toen niet gedaan om te voorkomen dat de jeugd er
ook ’s avonds een voetbalterrein van wil maken. Men vraagt of dit opnieuw aangekaart kan
worden. Engelbert geeft aan dat het alleen zin heeft om een oud punt te heropenen als er duidelijk
nieuwe omstandigheden zijn. Vanuit de zaal wordt geopperd dat het verlichte Cruyff Court gezien
kan worden als nieuwe omstandigheid als de reden van het niet aanbrengen de angst voor
voetballen is. Er wordt afgesproken dat de bewonersgroep een brief zal opstellen met een nieuw
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verzoek aan de woningbouwvereniging, waarbij een lijst met handtekeningen van de bewoners
zelf wordt toegevoegd.
Er wordt gevraagd wat er met de overgebleven gymzaal wordt gedaan. Wim geeft aan dat er een
grote kans is dat deze locatie tijdelijk (maar wel voor een paar jaar) gebruikt zal worden voor het
actiecentrum ‘Hatert naar werk’. Het besluit hierover is nog niet genomen. Het kan dus ook zo zijn
dat alsnog besloten wordt om de zaal af te breken. Zodra Wim weet dat de zaal gesloopt gaat
worden, zal hij dat de dag voor de sloop bekendmaken om op die manier de kans op vandalisme te
verkleinen. (Inmiddels is duidelijk dat de zaal daadwerkelijk gesloopt wordt.)
Aan de Dr. Kuijpersstraat heeft men last van het overhangend groen bij de Molukse kerk. Kan
daar iets aan gedaan worden? Omdat het om privéterrein gaat, kan de gemeente daar niets aan
doen. Maar Wim stelt voor dat de bewoners zelf contact maken met de Molukse kerk om hen
direct te vragen of er iets aan te doen is.
Hoe staat het met de aanleg van het parkje naast het Cruyff Court? Na een avond brainstormen
met een grote groep bewoners is er een projectgroep van zes man opgericht. Deze groep heeft
inmiddels met een tekenaar van de gemeente een voorstel gemaakt. Die tekening zal binnenkort
gepresenteerd worden aan de bewoners, zodat zij er nog op kunnen reageren. Uiteraard hangt de
uitvoering van dit plan ook af van het wel of niet op korte termijn afbreken van de gymzaal.
Theo geeft aan dat hij aangesproken is door dames die sporten in de nieuwe sportzaal omdat daar
al het nodige vernield zou zijn. Frans meldt dat er inderdaad problemen zijn geweest. Bureau
toezicht en hijzelf hebben verschillende gesprekken gevoerd. De laatste weken zijn er geen
problemen meer gemeld. Frans controleert geregeld zelf. Hij zegt verder dat het belangrijk is om
zelf onderlinge afspraken te maken: ga samen naar binnen en naar buiten; laat wachtende jeugd
niet naar binnen glippen; zij moeten wachten tot zij voor hun sport aan de beurt zijn (en er dan dus
iemand bij is met de sleutel). Concreet kan men bij problemen ook altijd contact maken met
Tandem/ChillOut aangezien die meestal aanwezig zijn en de jongeren kennen.
Kan er een vast tijdstip worden afgesproken voor het borstelen van de straat door de DAR?
Helaas, dit is niet mogelijk. Op de vraag of er dan een (tijdelijk) parkeerverbod kan worden
opgelegd, antwoordt Frans dat hij dat niet zal gaan handhaven, omdat het doel niet belangrijk
genoeg is. Als de DAR overdag komt, zijn het voornamelijk auto’s van buurtbewoners die thuis
zijn die in de weg staan. En bij de meeste mensen is bekend welke auto bij welk huis hoort. Even
bij die buren vragen of ze de auto even weg willen zetten als de borstelwagen van de DAR
gesignaleerd is, is waarschijnlijk een effectievere oplossing.
Wim vraagt aan Frans wat de politie beleidsmatig gaat doen met de gegevens van de incidenten.
Wordt het beleid aangepast? Frans geeft aan dat de politie op zich tevreden is en dus niet echt het
beleid zal aanpassen. Wel wordt er in het periodieke veiligheidsoverleg besproken waar de
accenten moeten komen liggen. Als men zich wil aanmelden voor dit overleg, dan kan dat. Het
beste kan men dat (vanuit de Staatsliedenbuurt) doen via Herman, die momenteel de
afgevaardigde vanuit de buurt is.
Annemarie wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de mevrouw die meerdere malen per
week op straat aan het opruimen is een hartelijk compliment geven. Dat wordt door de rest van de
zaal ondersteund. Tevens wordt opgemerkt dat dit compliment feitelijk ook geldt voor de
Buurtrangers en hun begeleiders.
Er wordt nog gemeld dat er al een tijd een groene kliko op het marktterrein rondzwerft. Wie kan
dat ding opruimen. Engelbert geeft aan dat dit ook iets is wat men bij de Bel&Herstellijn kan
melden. Die zijn verplicht elke melding serieus te nemen en weten welke afdeling het beste
geschikt is om zoiets op te lossen. Hijzelf zal dit specifieke geval aanmelden, dus hopelijk is het
ding binnenkort weg. Verder wordt nog gezegd dat als men dingen aanmeldt bij de
Bel&Herstellijn men goed het meldingsnummer moet noteren. Wordt er dan niets of te weinig met
zo’n melding gedaan, dan kan dat bij de bewonersgroep gemeld worden en die kan dan weer bij de
gemeente uitzoeken waarom er niets is gedaan. Er wordt voorgesteld om de tekst in de wijkkrant
en op de site bij de adresinformatie van de Bel&Herstellijn aan te passen, zodat bewoners beter
weten dat ze ook voor minder voor de hand liggende zaken de Bel&Herstellijn kunnen bellen (of
mailen).
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Nieuwe vrijwilligers:
34. Herman geeft aan dat onze bewonersgroep nog wel een aantal enthousiaste bewoners kan
gebruiken. Helaas is er niemand in de zaal die zich spontaan aanmeldt na deze oproep.
35. Aanmelden kan natuurlijk altijd via staatsliedenbuurt@houvanhatert.nl.

Sluiting:
36. Om 21.40 sluit Herman de vergadering door alle aanwezigen te bedanken.
Oproep:
Hoewel we wel een presentielijst hebben, weten we toch niet precies wie welk punt heeft aangebracht. Bij
de meeste punten is dat niet van belang, maar voor sommige punten is het wel prettig te weten in verband
met verdere acties. In het bijzonder zouden wij graag horen wie het punt over de problemen voor visueel
gehandicapten in het wijkcentrum heeft aangebracht. Tevens willen wij graag horen wie gevraagd heeft om
de verlichting bij de garages aan de De Savornin Lohmanstraat opnieuw aan te kaarten bij de
woningbouwvereniging. Melden kan het beste via staatsliedenbuurt@houvanhatert.nl.
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