Onderwerp:
Datum vergadering:
Aanwezigen:

de

2 bijeenkomst klankbordgroep Centrum-West
17 mei 2016
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Wassenaar ,de heer R. Loof, De heer H.
Scholtalbers, De heer J. Meijer

Afwezig:
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Ingrid Vriend
De heer J. Beuker, mevrouw H. Jansen, de
heer P. Pettinga, Mevrouw N. Grootwassink

Rapporteur:
Eerstvolgende vergadering:
Kopieën:

AT
28 juni 2016, locatie Mercatus tijdstip 19.30- 21.30 uur
Allen
ACTIELIJST

Taakstelling

Omschrijving
Opening
 Mw. van Wagensveld heet allen welkom.
 Voorstellen en kennismaking van de gespreksleiders van de
gemeente. Gerrit Taal en John Ekkel zijn specialisten wegenbeheer en
verkeer. Jan van Putten, teamleider wijkbeheer.
ste
 Korte terugblik 1 bijeenkomst klankbordgroep. Actief meedenken,
meepraten en meedoen. Wat speelt en leeft er in de buurt. Het
samenstellen van de werkgroepen en hoe gaan we verder.
Vorig verslag
 De status van de opgehaalde informatie werd gemist.
 Per werkgroep wordt de status van de opgehaalde punten besproken.
Huurdersparticipatie
 Het doel van de avond is om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kijkt
de huurder naar de toekomst, hoe beoordeelt hij zijn eigen woning en
welke mogelijkheden bestaan er om tot een betere
(toekomstbestendige) woningvoorraad te komen?
 In groepsgesprekken wordt gezamenlijk naar de feiten van de
woningen gekeken en besproken hoe iedereen zijn eigen woning
ervaart. Wat zijn de pluspunten en wat zijn de verbeterpunten aan de
woning en woonomgeving?
 Er wordt een huurderswerkgroep gevormd die uit ongeveer 8
personen bestaat.
 De huurdersparticipatiebijeenkomsten zijn goed bezocht.
Werkgroepen
 Iedereen heeft zijn voorkeur voor een werkgroep aangegeven.
 Werkgroep 2 “Woningen” en 3 “Sociaal” zijn samengevoegd omdat er
te weinig animo was voor de werkgroep Sociaal en de raakvlakken
van “Sociaal” en “Woningen” dicht bij elkaar liggen.

Gereed



Werkgroep 1: Groen, achterpaden en tuinen.
Gespreksleiders: Jan van Putten en Marcella van Wagensveld.
Klankbordgroep deelnemers:
Henri Riezebos, Inge Wassenaar, Yme Eelkema, Nelleke
Grootwassink- Lampe



Werkgroep 2 + 3: Woningen, riolering en bestrating.
Gespreksleiders: Froukje Kampen, Peter Musters en Pieterke van der
Schee + Sociaal, voorzieningen en communicatie Ingrid Vriend.
Klankbordgroep deelnemers:
Jaco Schaap, Jan Meijer, Klaas van Veen, Harmen Scholtalbers,
R. van Stralen



Werkgroep 4: Verkeer.
Gespreksleiders: Gerrit Taal, John Ekkel, Hans Cnossen, Marijn
Lokhorst
Klankbordgroep deelnemers:
Arend Mintjes, Johan Beuker, Stefan Haar, Wycher Gerrits,
Dianne Aarden, Danielle Cevering, R. Loof.
Terugkoppeling werkgroepen
 De werkgroepen hebben de lijsten met opgehaalde punten
doorgenomen.
JvP/ MvW



Werkgroep 1 Groen
Tijdens de werkgroep is vooral gesproken over de achterpaden en het
onderhoud van groen in het openbaar gebied. De lijst is daardoor nog
niet volledig doorgenomen in de werkgroep. De gesprekleiders zullen
de status van de onderwerpen invullen en doorsturen naar de
werkgroep leden. Als het nodig mocht blijken kan er nog een
tussentijds overleg worden gepland met de werkgroep. De lijst met de
punten en de aanvullingen wordt wel alvast bij het verslag
meegestuurd zodat alle klankbordgroep leden weten wat er
besproken wordt met de werkgroep. Ook wordt een korte notitie over
de achterpaden meegestuurd. De notitie over het groenonderhoud
volgt op een later moment.

FK / PvdS



Werkgroep 2+3 Woningen, Riolering & Sociaal
Heeft de lijst doorgenomen alle punten zijn benoemd. Duidelijk is dat
er gesprekken gevoerd moeten worden met de winkeliers, scholen en
hangjongeren. Dit wordt verder intern uitgezocht.
De aanwezigheid van de klankbordleden was prettig want zij hebben
veel verduidelijking aangegeven over de lijst voor wat betreft locaties,
problemen en zwaarte van de opmerkingen.
Uit de lijst zijn een aantal aspecten naar voren gekomen waar extra
aandacht aan besteed moet worden. De werkgroep wil dit ook verder
uitwerken. Ook zijn er opmerkingen gemaakt die opgepakt worden
door Mercatus tijdens de huurders participatie.
De werkgroep heeft de volgende punten aangeduid om mee aan de
gang te gaan:
 Ondernemersproject / winkeltjes
 Hangjongeren
 Problemen overlast van leerlingen van de Optimist
 Zwerfafval
 Woningen
- energie make over

e
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en uitzetten van
acties.



- woninginnovatie (toekomstgericht)
- energiecoach
- duurzaamheidslening
Problemen bij speeltuin

Bij IGW wordt nagevraagd welke projecten zij oppakken. Met een
kleine vertegenwoordiging van de werkgroep wordt een kleine
rondgang gehouden om te bekijken hoe het eruit ziet.

GT/JE/ML

MvW

Werkgroep 4 Verkeer
De aandachtspunten zijn gegroepeerd omdat ze soms over dezelfde
situaties gingen, waardoor een overzichtelijkere lijst ontstaat. De lijst
doorgenomen en besproken. Er is meer inzicht in wat er wanneer
staat te gebeuren op verkeersgebied. Er is een goede sfeer in de
werkgroep en mensen hebben vanuit hun expertise of ervaring veel
bijgedragen om onze verkeersdeskundigen duidelijk te maken waar
het om ging in de aangedragen punten.

Sluiting :
 De datum van de volgende bijeenkomst wordt nog bepaald. Dat wordt
over 5 à 6 weken. U wordt tijdig uitgenodigd. Locatie: Mercatus

Een
aantal
punten gaan we
voor
de
volgende
klankbordgroep
uitzoeken,
andere
zaken
nemen meer tijd
in beslag om te
onderzoeken.

