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1. Opening en vaststelling agenda
Herman de Graaff opent de vergadering, is blij met de enorme opkomst en stelt een
voorstel-rondje voor.
2. Mededelingen
>Wessel: Er zijn 2 gesprekstafels op 2 avonden geweest.
De opkomst van de 1e avond waren 20 bewoners aanwezig en de 2e avond 11 bewoners.
Doel was om inzicht te geven in de vele bewonersinitiatieven en om de samenwerking
onderling en met beroepskrachten te verbeteren. Afspraak is dat Ed een samenvatting maakt
voor wijkkrant/website.
Er is behoefte om meer bekendheid te geven van de activiteiten.
>Mario: De picknick aan de kanaalzone was een succes!
Opschoning was ook een succes. Men streeft naar continuïteit van deze activiteiten.
>Piet: hoe staat het met . mijn buurtje? Ed: de gemeente gaat binnenkort een overeenkomst
sluiten. Daarna kan er groenlicht gegeven worden om een bijeenkomst voor Zuid te
organiseren in september (actie Ed)
3. n.a.v. Verslag 11 maart 2013
>MBT de klachten veroorzaakt door de marktlieden op de woensdagen heeft bureau toezicht
de controle aangescherpt. De marktlieden zijn geïnformeerd. Een dixie is voorlopig niet aan
de orde. Greet Manuputty bevestigd dat de overlast inderdaad verminderd is.

Toezicht houdt het goed in de gaten.

>. Groene Route. Rob van de Wetering heeft goed gesprek gehad met collega en deze erkent dat zijn
woordkeuze geen schoonheidsprijs verdient
>De notulen worden goedgekeurd.
----------------------------------------------4. Presentatie over Veiliger Wijkteam door Joland Thijssen (gemeente/toezicht en handhaving)
Dhr. Wittenberg laat zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid.
De presentatie is in samenwerking met de politie en bureau toezicht.
Deze presentatie benadrukt wat een veiligerwijkteam allemaal doet en dat men met de burgers de
handen in elkaar wil slaan om de problematieken op te lossen.
Er is afgesproken om de presentielijst naar Nilva Delle te sturen/mailen zodat iedereen de
presentatie kan krijgen.

>Portaal: vraagt wat er gebeurd met de herhaaldelijke klacht van een bewoner van poepoverlast
door honden voor haar/zijn deur. Er wordt steekproefgewijs gecontroleerd.

Joland Thijssen: toezicht doet steekproefsgewijs onderzoek naar vuiloverlast. Het is moeilijk
iedereen tevreden te stellen maar er wordt wel aandacht aan besteed.

>Mario/Mary: hoe zit het met de verhouding tussen klantenpanel en wijkveiligheidsplatform? Ed: in
wijkveiligheidsplatform zal Joep dit bespreken met de deelnemers en gezamenlijk een koers
uitzetten.

>N.a.v. parkeren bij park Maldenborgh: Er is momenteel geen duidelijkheid m.b.t. de grond rondom
het park.
Er worden regelmatig parkeerboetes uitgeschreven waarvan men vindt dat dit niet kan omdat er
geen duidelijkheid wiens eigendom nu het terrein is. Men wordt van het kastje naar de muur
gestuurd.
Ed heeft afgesproken dit op te pakken en een afspraak in zal laten plannen met Niek Arntz en Jan
Haegens vervolgens een intern en extern overleg voor duidelijkheid.

>Nav handhaving: Jan Haegens/Mary Slob: : er zijn lachten over winkelwagentjes die de doorgang
belemmeren voor slechtzienden en gehandicapten. De grond is van de holding. Voorstel is om met
Emté in gesprek te gaan voor een oplossing. Rob van de Wetering is ermee bezig, ism handhaving.

>Hoe kunnen we de bewoners hun veiligheidsgevoel bevorderen?
Voorstel om vaker door de wijk te voet te gaan en zien wat er speelt. Er is hier een taak voor
veiligerwijkteam t weggelegd. Ze zijn nog niet bekend genoeg.

>Annemarie Huisman: er is gebeld door Lizzy Eijkhout (gemeente, EZ) m.b.t. de openingstijden
winkels
Ed neemt contact op met Lizzy m.b.t. haar vraag

5. Ingekomen stukken
>Festiviteit Bij de Buren (Maldenborg) 15 september 11-17.00 uurVoorstel om een brug te slaan
tussen park en Hatert
Het platform is uitgenodigd om ook een stand te bemensen op deze dag. Bij Wessel aanmelden.

>Jongerencentrum Chill Out:
Heeft een pilot gedraaid begin-eind februari. Deze heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, oa
door aantal incidenten.
De meidenclub loopt nog.
Inzet is om meer te gaan samenwerken met basisscholen. Gedachte is om het
jongerencentrum meer gericht te gebruiken voor begeleiding jongere kinderen (12-16) én voor
solicitatietrainingen oudere jeugd, individuele benadering (werk, onderwijs, toekomst).

Men is hard bezig om een nieuw programma op te stellen voor de jongeren. Zodra dit bekend is,
wordt bekeken welke rol Chill Out heeft.
Men is in gesprek met Kadinsky en de Groeneschool, wordt vervolgd.
>reactie platform: helder verhaal, advies: beter communiceren.

>Discussieavond met politiek in Hatert. Annemargreet Van Putten (d66): goed idee, tijdig
aankondigen, jan/feb.
Thomas gaat het uitwerken.
Voorstel om discussieleider onder familie/vrienden te werven.

6.Hoe gaat het in de buurten?
>Edelstenenbuurt
-Hier zijn tussen 6-20 tuinhuisjes vernield en opengebroken bij verenigingen.
Er heerst wat onrust de jeugd. Beide zijn doorgegeven aan politie en wordt opgepakt.

Winkelsteegseweg: er wordt hier heel hard gereden, er zijn veel bekeuringen uitgedeeld.
Rob van de Wetering is aan het onderzoeken of er nog aanvullende fysieke maatregelen te
realiseren zijn.

Bij Plureijn:
Bij de dagopvang staan soms meer dan 7 taxi’s met draaiende motoren te ronken, er is melding
gedaan bij veilige wijk. Wordt voorgesteld om dan toestel 14024 te bellen.

>Staatsliedenbuurt:
Geen bijzonderheden

>Kastelenbuurt
Overlast bij Delsehof. Veiligheidsgevoel van bewoners is belangrijk thema..
Er wordt al extra inzet vanuit politie op ingezet (surveillance)
Veiligheid is niet meetbaar.
Er wordt een oproep gedaan om altijd te blijven melden.

Joland Thijssen zal contact opnemem met Daniel Wittenberg over gesprek met bewonerscommissie
Delsehof.

Mario: Zonnentrein zal weer rijden tijdens Kleurrijk Hatert
Mario: heeft contact met wijkbeheer over maaibeleid in de kanaalzone.

7.Voortgangsbericht Hatert 2.0 (2012-2016)
Ed: dit is een
regulier Voortgangsbericht voor college, raad en bewoners. Wat hebben we gedaan per bouwsteen
en wat gaan we nog doen?
Wat gebeurd er wat gaat er gebeuren
Bezoek minister Blok 10 juni: afhallen van de term krachtwijk heeft geen financiële consequenties.
Corporaties en gemeente blijven investeren, zoals eerder afgesproken.

8. Nieuws van corporaties, politie, gemeente en tandem
>Portaal is e.e.a. het ontwikkelen voor circusterrein.
>Talis geen plannen.
>Tandem/Nicole Stams: er is een afsluiting geweest van het seizoen Brede School. Geslaagd feest
met leerlingen gemengd uit beide scholen. Opkomst ouders viel tegen.

De Bredeschool heeft een nieuw directeur, Annemarie Wiegerink

Mary Slob: zij heeft een brief gekregen m.b.t. soort van buurtpreventie om het schoolterrein van
Vossenburcht in de gaten te houden Nicole gaat dit na.

>Gemeente: Ed legt uit dat er voor Zuid een jaarlijks bewonersbudget is van ongeveer 30.000.
Hiervan is voor 2013 nog ongeveer 18.000 euro over. Dus goede plannen vanuit bewoners: vraag ze
aan bij het 4wijkenfonds of via Wessel.
9. Groene Route
Geen nieuws. Er komt nog een bijeenkomst over Grootstalselaan en de zijwegen.

10. Communicatie
>signaal over niet geplaatste stukken die wel over Hatert gaan. Casper: gaan we bespreken in de
redactie.
Door de wisseling van de wacht m.b.t. nieuwe redactie is er wellicht e.e.a. mis gegaan.
Dit wordt weer opgepakt.

Er is voorgesteld om een stukje tekst te laten schrijven over de wijkagenten.

11. Thema’s volgend wijkplatform (11-9_
>Hatert Werkt (evaluatie, toekomst): Ed zal dit regelen

12. Rondvraag
>Wordt voorgesteld om op de lijst de namen en functies van iedereen te vermelden.

>Bezoek Molukse gemeenschap in thuisland Ambon.
Er is een gesprek geweest met de burgemeester om toestemming te krijgen voor het organiseren van
activiteiten om hiervoor geld in te zamelen o.a. een huis aan huis collecte eind juli, met als doel de
financiering van een congres in Ambon in september. Het college moet nog besluiten. De
Burgemeester brengt t.z.t. ook een bezoekje bij de Molukse gemeenschap. Het congres van de
Molukse gemeenschap is in september.
Voorstel om een stand te bemensen gekoppeld aan Amnesty International tijdens de Kleurrijk
Hatert.

