Verslag Platform Hatert
Maandag 11 maart 2013
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig: Herman de Graaff (vz), Sanne Teuwsen (vs), Ed Van Dael, Rob van de Wetering, Mario
Reinders, Joland Thijssen, Hedie Cousin, Aloys Peters, Jos Bitter, Casper Flier, Gerard van Bruggen,
Bert Nijhoff, Monique Reimert, Wessel Zwartsenberg, Marry Slob en Piet Schiltmans.
Afwezig: Jan Heagens, Greet Kapressy, Fred en Harald ten Grotenhuis.

1. Opening en vaststelling agenda
Herman de Graaff opent de vergadering.
2. Mededelingen
Rob van de Weterting: Op 12 maart om 17:00 uur is de wijkschouw Hatert.
Piet Schiltmans: Op 16 maart is de officiële opening van het Wijkcentrum Hatert. Om 14:00
uur starten de feestelijkheden en jullie zijn vanaf 13:30 uur welkom. Het programma is in het
wijkcentrum te verkrijgen. Op 17 maart om 11:30 uur is het opening concert van Harmonie
Hatert.
Wessel Zwartsenberg: Op 26 maart is er een gesprekstafel voor bewoners en werkers, dit
om de samenwerking tussen beiden te bespreken. De bewoners bepalen de agenda.
Bewoners bepalen ook of het een eenmalige avond is of er een vervolg komt.
Mario Reinders: Op 23 maart om 10:30 uur zal de opruimactie kanaalzone (Kastelenbuurt)
van start gaan. (uiteindelijk is dit 6 april geworden). Op 26 mei vindt de landelijke dag van
het park plaats, ook in park bij kanaal.
3. Themabespreking mijnbuurt.je
Imme Monshouwer geeft middel een presentatie uitleg over mijnbuurt.je, deze presentatie
zal digitaal meegezonden worden. Nog voor de zomer zal er een gesprek plaatsvinden met
heel Zuid (vertegenwoordigers van wijkraden, wijkkranten en websites uit Hatert, Hatertse
Hei, Grootstal en Brakkenstein).
4. Verslag en afspraken van 13 december
Punt 3: Harald is wegens ziekte verhinderd. De vergadering hoopt dat Harald de volgende
keer wel aanwezig is.
Brede School: Nicole Stams geeft een groot aantal nieuwe activiteiten aan, ook de
samenwerking te verbeteren.
Punt 4: Nicole geeft aan dat de Vossenburgt het speelplein voor de wijk toegankelijk wil
maken. Ze zullen daarom de hekken verlagen.
Punt 5: in mei de eerste resultaten van evaluatie van Hatert Werkt. Ed zal ze daarna hier
uitnodigen.
Punt 7: Joland wil weten of er bij de Mollukse kerk alleen overlast is van de hondenpoep of
ook van menselijke uitwerpselen? De aanwezige geven aan dat er van beiden overlast is.

Joland gaat in gesprek met de marktmeester dat hij een dixi laat plaatsen. Rob geeft aan dat
de marktmeester verantwoordelijk is hiervoor.
Punt 8: Wessel heeft de actie niet uitgevoerd. Mario is van mening dat Harald te weinig op
het overleg aanwezig is. Wessel geeft aan dat Harald veel op straat is en bovendien een
nieuw team aan het samenstellen is. Wessel geeft aan dat Harald een nieuwe collega heeft,
Niels Goezinne.
Punt 10: Stukken zijn verzonden.
Het verslag is bij deze vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
6. Hoe gaat het met de buurten
In alle buurten is het rustig.
7. Nieuws van de corporaties, Politie, Gemeente en Tandem
Talis: Frans Derks is herstellende. Schutting project: we proberen geld te vinden om het
toch door te laten gaan.
Portaal: Is bezig met het inventariseren van tuinen en bomen. Op de Muiderslotstraat is de
oplevering van de nieuwbouw. De Zijpendaalstraatflat is gerenoveerd. De lopende projecten
van 2013 zullen door gaan. De overige projecten worden stilgezet.
Gemeente-Joland: Veiliger wijkteam heeft nu 4 leden. Het klantenpanel heeft de eerste
bijeenkomst gehad en in mei zal de volgende plaatsvinden.
Gemeente-Rob: Bij wijkbeheer is het rustig maar er is veel vorstschade.
Gemeente-Ed: Vanaf april start er in een gebiedje in de Kastelenbuurt een integrale
buurtaanpak. Joep Ratering zal projectleider zijn en er is samenwerking met gemeente,
Portaal, sociaal wijkteam en Hatert werkt. De bewonersgroep Kastelenbuurt is bereid
gevonden om als klankbord te fungeren.
Burgerkracht: nu al 60 bewoners initiatieven geïnventariseerd. Dit is een basis om a.
zichtbaar te maken voor de hele wijk en b. nuttige verbindingen te maken.
Tandem-Wessel: Donderdag is de eerste bijeenkomst voor de buurtmoestuin. Er hebben zich
tot nu toe 8 bewoners aangemeld. De moestuin zal op de grond bij 2-swich komen.
8. Groene Route
Marry naar aanleiding van de groene route: de groene route komt over de Grootstalselaan.
Er zijn 2 kruisingen die onze wijk treffen. Door de inzet van Marry is er een motie ingediend
en deze is aangenomen, het gaat om de kruising Maldenburgstraat/Grootstalselaan. Marry
en Piet zitten in de klankbordgroep en de ontwikkelingen gaan traag. Er liggen nog steeds
schetsen. Er blijven zorgen omtrent de veiligheid en gezondheid.
Rob: complimenteert Marry met haar inzet en wil graag weten wat het antwoord was op de
motie? Marry geeft aan een onbevredigend antwoord te hebben gehad van de gemeente.
Rob gaat hier achter aan met Ed.

9. Communicatie
a) Wat moet er in de wijkkrant
Marry krijgt een stuk van de politie voor in de wijkkrant, vriendenvandewijk.nl en John
heeft een stuk van de DAR.
b) Overige zaken
Geen overige zaken.
10. Wat moet er op de volgende platformvergadering
• Veiligerwijkteam door Joland en de Politie
• Bewonerskracht door Ed
• Imago Hatert (later dit jaar)
11. Vergaderdata 2013
18 juni
11 september
21 november
12. Rondvraag
Henk Theunissen wil graag weten of er al ideeën zijn voor de sinterklaas intocht. Mario geeft
aan dat het beter is al hij tijdens het platform hier meer informatie over komt geven.
Wessel wil weten tot hoe lang we maximaal willen vergaderen? De overige aanwezigen
geven aan dat 2 uur lang genoeg moet zijn.

