Platform Hatert 17 juni 2014 om 19.30 uur in WC Hatert
1. Opening, vaststelling agenda
Herman heet iedereen welkom en geeft aan dat er extra punten zijn toegevoegd aan
agendapunt 4 & 6. Vanuit het PF zijn er geen extra punten.
2. Nieuws van Politie/ Bureau Toezicht/ PF Wijkveiligheid
Andy_Politie: geeft aan dat het rustig is in de wijk. Vanuit het PF komen de volgende
vragen/ meldingen:
- Zijn meldingen vanuit Hatert bij 112 en/of 0900 8844 bekend bij de wijkagenten?
*Deze worden doorgegeven en zijn bekend bij de wijkagent.
-Mary: Er zijn anoniem posters met foto & waarschuwing voor een kinderlokker
opgehangen. * Dit is bekend bij de Politie, het onderzoek loopt, posters zijn snel weggehaald
door politie.
- Raquib: In het winkelcentrum hangen geregeld mensen rond die daar alcoholische drank
drinken. * Dit mag niet, de Politie controleert en verbaliseerd waar nodig.
- Greet: Op de hoek Blankenborghstraat/ Couwenbergstraat worden zeer geregeld auto’s
geparkeerd, waardoor het zicht wordt beperkt. * Graag (blijven) melden bij de Politie.
Dennis_Toezicht: ook voor Bureau Toezicht is het rustig in Hatert.
- Raquib: De hekken bij het JOP zijn iets gedraaid. * De hekken zijn gedraaid om meer zicht
te hebben op wat er gebeurt.
-Christiaan geeft aan dat er bij de JOP veel overlast was van drank mis-gebruik,
glasscherven, spuiten, hondenpoep, etc. Door het draaien van de hekken hopen we meer
zicht te krijgen. Ook zal er meer aandacht zijn vanuit toezicht en jongerenwerk.
Marry_ PF Wijkveiligheid: BM Bruls is, i.v.m. het beeïndigen van het cameratoezicht in de
openbare ruimte in Hatert , onlangs aangesloten tijdens het PF Wijkveiligheid. De grootste
ergernis bij deze beslissing was het gebrek aan communicatie hierover. BM Bruls heeft dit
goed opgenomen, er was een goed gesprek. Aloïs (Portaal) wil weten of de laatste onrust
rondom het Cruyff Court reden is om de camera’s terug te plaatsen. * Marry geeft aan dat
het een losstaand incident was en dat dit niet wijk gebonden was. Het incident had ook in
een ander stadsdeel plaats kunnen vinden. Politie en Toezicht houden de omgeving extra
scherp in de gaten. Mocht er verandering komen in de situatie rondom het Cruyff Court, dan
gaan ze opnieuw in gesprek.
Monique (SWT) geeft aan dat tijdens de huisbezoeken in Hatert de reacties, op het weghalen
van de camera’s, wisseld waren. De 1 is voor de ander tegen. De mensen die werden bezocht
waren gematigd optimistisch. De bewoners die de straatcoaches nog niet kenden, waren
positief kennismaking met de straatcoaches
Marry geeft aan dat het PF Wijkveiligheid steeds meer structuur krijgt met hulp én inzet van
een gemotiveerde club met mensen.
3. Themabespreking: Jongerenwerk Hatert ( Niels vervangt Harald)
Zie bijlage voor PowerPoint presentatie. Afspraak: volgende keer als dit thema aan de orde
is: ook met jongeren zelf in gesprek.
4. Mededelingen
-Brede school lunch woensdag 18 juni, 12:00- 14:00 uur
-Koffieconcert Harmonie Hatert 22 juni, 11.30 uur in WC Hatert, toegang gratis
-Kleurrijk Hatert zondag 29 juni

-Beweeggames inloop dinsdag 1 en 8 juli, 14:00- 16:00 uur
-Open dag 31 augustus 2014 WC Hatert, 11.00- 15.00 uur (inschrijven Club/ Ver)
-Bushokje Cort. v.d. Lindenstraat / Couwenbergstraat laat even op zich wachten
-LSA (Landelijke Samenwerking Actieve bewoners): toelichting door Raquib Jaheruddin.
Mail van Raquib met data van LSA praktijk dag volgt
-Intocht Sint (uitleg winkeliersvereniging).
Henk Teunissen vraagt om input nieuwe ideeën voor “de intocht/ Sinterklaasfeest. Henk zal
samenwerking zoeken met wijkcentrum, scholen en sociaal wijkteam.
- Jaswinder, de nieuwe wijkadviseur van Talis stelt zich voor. Naast een nieuwe wijkadviseur
is er ook een nieuwe wijkbeheerder, Frits Schoenmaker. Hij is op di/wo aanwezig op zijn
kantoor aan de Remmersteinstraat.
5. Verslag en afspraken van 17 maart 2014
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Ingekomen stukken, stand van zaken
- Tweede ronde gesprekken Kastelenbuurt (Wessel)
In september wordt tijdens de buurtactiviteit, alle opgehaalde informatie gepresenteerd.
- STIP, StaVaZa (Faysal)
Faysal is niet aanwezig.
- IMAGO, StaVaZa (Ed)
- Kleurrijk Hatert is het 1e project, borden van Kleurrijk Hatert en Hou van Hatert, kaarten van
Kleurrijk Hatert. Het bedrag dat “over” is vanuit Hatert 2.0 wordt als volgt besteed: ·- Hoogst
waarschijnlijk circusterrein, projecten Talis (schuttingen en zonnepanelen) , zorgbrigade,,
brandmelders in woningen Portaal, Kastelenbuurt i.a.v. uitkomst huisbezoek, winkelstrip,
extra budget schuldhulpverlening, jongeren coach blijft 1 jaar extra.
- Mijn buurtje
Zijn beide niet aanwezig
- Onthulling mozaïek project
De BM Bruls was aanwezig op deze geslaagde middag. Bij de maquette komt verlichting. Ed
brengt dit onder de aandacht bij Rob v.d. Wetering.
-Pascal van der Maas, Kanteling, bewoners en participatiesamenleving, STIP aan de horizon
Zie bijlage van Herman
-Rondje Hatert
Wessel geeft aan dat bewoners gebruik kunnen maken van “het Rondje”. Tegen betaling is
ook het treintje te gebruiken.
7. Hoe gaat het in de buurten?
-Edelstenenbuurt_ Piet: er weer kranen zijn gestolen in de volkstuinen. Verder is het op de
overlast van de honden na, rustig in de buurt. In mijn buurtje en Hou van Hatert is een
oproep voor nieuwe leden geplaatst. Christiaan is lid geworden. Hij vraagt aandacht van
toezicht voor de overlast van honden en hondenpoep.
-Kastelenbuurt_ Greet: de Molukse wijk Hatert bestaat 50 jaar, op 25 mei was de
herdenkingsdienst. De dag was leuk maar ook emotioneel, mede door de onzekerheid
rondom het voortbestaan van de wijk. Dit laatste zorgt voor veel stress en onrust en wierp
een schaduw op de dag. In december volgt een groot feest. TIP van Raquib: aankondigen in
wijkkrant, mijn buurtje. In de Stadskrant van juli komt een stuk over de geschiedenis van de
Molukkers. Verzoek Niek: Tijdens PF Hatert een presentatie over de geschiedenis van
Molukkers. Greet vindt dit een prima idee.
-Staatsliedenbuurt_ Niek: Het hekwerk is gerealiseerd, het fietspad loopt en de aanpak
rondom de kruising volgt (zie vorig verslag). Hij vertelt over de informatieavond rondom
park Maldenborgh en de maatregelen rondom veiligheid i.v.m. bouwverkeer. M.b.t. de
Zonnebaars worden i.s.m. Jan Haegens, grote stappen gemaakt. De gezamenlijke algemene
belangen worden vorm gegeven. Jan geeft aan dat het uitgangspunt de veiligheid is van Park
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Maldenborgh. Niek stuurt de planning naar Ina. Er is voor de 3e keer ingebroken bij de
kapperszaak op het Binnenhof. Verder is het rustig in de buurt.
Nieuws van corporaties, gemeente en Tandem
Alois geeft aan dat er een weggeefwinkel in de Zijpendaalstraat komt. 2 dames presenteren
dit tijdens Kleurrijk Hatert. De winkel is minimaal 1 dagdeel per week open.
De Groene route, stand van zaken, door Marry Slob
De groene route bestaat niet meer, zie vorig verslag. Voortaan agendapunt Park
Maldenborgh.
Communicatie:
-Marry maakt een leesbaar stuk over PF Wijkveiligheid Hatert
-Stukje over straatcoaches
-Ed schrijft een stukje over de besteding van 1.7 mlj. en Imago Hatert
Wat moet er op de agenda van het volgende PF overleg van 18 september?
Marry vraagt of WH Renske Helmer kan worden uitgenodigd voor het volgende PF overleg.
Ed pakt dit op. Daarnaast presentatie over sociaal wijkteam.
Vergaderdata 2014:
18.09.2014 & 26.11.2011
Rondvraag en afsluiting
-Raquib mailt informatie LSA naar Ina
-Christiaan brengt de snelheidsborden aan de Winkelsteegseweg onder de aandacht. Ed
adviseert om dit met Rob v.d. Wetering op te pakken. TIP Marry, er is in september weer
een wijkschouw, kenbaar maken tijdens de ronde.
-Hanneke vraagt of er vanaf volgend overleg naambordjes kunnen worden geplaatst tijdens
het PF. Ina pakt dit op.
-Marry vraagt of het PF overleg wat korter kan, verzoek hier strakker op te sturen.
-Monique geeft aan dat SV Hatert een trainer zoekt voor de groep autistische kinderen. Is er
behoefte aan een presentatie van het SWT? Hier wordt ruimte voor gemaakt in de agenda
van het PF Hatert.
Afwezig met afmelding:
Rob v.d. Wetering, Ruud Maassen, Rebecca Kramer en Mario Reinders, Harald te Grotenhuis

