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Omschrijving
Opening
 Marcella van Wagensveld heet allen welkom.
Vorig verslag
 Geen op en of aanmerkingen.
Status van de werkgroepen
Werkgroep 1 Groen
- Het snoeien van het groen in de wijk wordt in de winter opgepakt.
- Bewoners die een groenstrook willen onderhouden (adoptiebak)
kunnen contact opnemen Jan van Putten. Op verzoek van bewoner
kan er in de wijk ook een bladkorf geplaatst worden.
- De achterpaden van kopers en huurders zijn in kaart gebracht.
Mercatus gaat in gesprek met kopers als er paden zijn die slecht zijn
en die in gezamenlijk eigendom zijn. Mercatus heeft geen rol bij de
paden waar zij geen bezit heeft.
- De tuinenprocedure van Mercatus is van kracht voor de gehele wijk.
- De voortuinen Duizendknoopstraat en Rietstraat zien er redelijk uit. De
achtertuinen zien er zorgelijk uit. De wijkmeester van Mercatus is ook
ingeschakeld om bewoners hierop aan te spreken.
- De tuinen in de Lindenlaan zien er goed onderhouden uit. Het helpt
zeker om bewoners hierop aan te spreken.
Werkgroep 2+3 Woningen en Sociaal
- FK/ PvdS maken een afspraak met Klaas van Veen betreffende de
snoeproute.
- De film over de “snoeproute” wordt op de website centrumschil
geplaatst.
- De Energie MakeOver wordt gehouden op 28 september in de
Bibliotheek. Verschillende bedrijven geven een energieadvies.
- Er is een gesprek geweest met de winkeliers aan de
Moerasandijviestraat hieruit kwam naar voren dat er weinig
belangstelling is om verder met elkaar in gesprek te gaan. De
gemeente neemt contact op met de pandeigenaren.
- Het pand van Aleko is verkocht en wordt opgeknapt. Het woonhuis en
winkel gaan verhuurd worden.
- De hangjongeren van de Riet- en Duizendknoopstraat zijn
aangesproken op hun aanwezigheid / overlast.
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Het toekomstgericht wonen is in ontwikkeling. Aan de Lijsterbesstraat
is een bewoner in gesprek met de WMO voor het plaatsen van een
zorgunit. In Rutten wordt een woning gemoderniseerd waarbij er een
zorgunit (slaapkamer en badkamer b.g.g.) achter in de tuin wordt
geplaatst. Op die manier wordt een voorbeeld gecreëerd waar
bewoners, als zij interesse hebben kunnen kijken. Een dergelijke
aanpassing van de woning kan tegen een huurverhoging worden
aangeboden.
Wat is het toekomst perspectief voor de wijk en waar liggen de
kansen? Welke ingrepen gaan we doen in de woningvoorraad. Welke
veranderingen aan de woningen. Deze punten zijn niet verder
uitgewerkt.
Het aantrekkelijk maken van het centrum met de behoefte naar de
toekomst toe. Voor de woningen kan het betekenen dat de slaapkamer
en badkamer op de begane grond gerealiseerd moet worden. Welke
bewoner wil hier over 20 jaar wonen en wat vindt hij/zij belangrijk en
wat is het toekomstperspectief. In het realistisch perspectief van de
gemeente staat de toekomstvisie voor deze wijk. Zijn er plekken die
jullie willen ontwikkelen? Goed om hier verder beeld aan te geven.
Het pand aan de Moerasandijviestraat (juwelier) is een ontwikkelkans.
Froukje Kampen, Harmen Scholtalbers en Stefan Haar maken een
vervolg afspraak om te spreken over het toekomstperspectief van
Centrum-West.

Werkgroep 4 Verkeer
- Bij de kruising Espelerlaan/ Meldestraat/ Acacialaan heeft een periode
een camera gehangen die de verkeerssituatie heeft vastgelegd.
Binnenkort ontvangt de gemeente een advies hierover.
- Espelerlaan/ Moerasandijviestraat hier is het bestemmingsplan
gewijzigd en goedgekeurd en er wordt in 2017 een rotonde aangelegd.
- De raad heeft het onderzoek naar de verkeerssituatie aan de
Kon.Julianalaan/ Onder de Toren stopgezet in verband met de
ontwikkeling van het Stadshart. De raad komt hier nog op terug.
- De verkeersstroom aan de Zeeasterstraat blijft een probleem.
- Het stoepfietsen blijft een probleem de politie hanteert dit met een lage
prioriteit.
- Europalaan/ de Jumbo, een adviesbureau heeft een schets gemaakt
dit wordt verder opgepakt door gemeente en in 2017 uitgevoerd.
- De situatie aan de Duizendknoopstraat en de 1 richtingsverkeer wordt
opnieuw besproken. John Ekkel maakt een afspraak met de
werkgroep verkeer om dit opnieuw te bespreken.
- De vernieuwde stoplichten aan de Korte Dreef zijn een succes.
- De gemeente gaat in gesprek met de politie over het uitrijden van de
politieauto’s.
- Er wordt gekeken of het mogelijk is dat er voor de groenteman Huver
een laden en lossen parkeerplaats gerealiseerd kan worden eventueel
op strook waar de parkeerkaart nodig is. Deze kan dan optimaler
worden benut en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
De huurdersparticipatie
 De kaders zijn gecommuniceerd met de huurderswerkgroep. De
meeste punten zijn geïnventariseerd.
 Verbeterpunten voor de woningen zijn: Isolatie, vocht, tocht, extra
stopcontacten, schuurtjes en bergingen.
 Kansen: (geluids)isolatie aanbrengen, de indeling van de woning,
tuinenaanpak.
 De bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun woning,
maar ze vinden de huurprijzen aan de hoge kant.
 Wanneer de woningen worden geüpgraded heeft dat consequenties
voor de huurprijs.
 In een volgend overleg van de huurderswerkgroep volgt een
presentatie over de huuropbouw.
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Kopers kunnen meeliften in de onderhoudsprojecten van Mercatus.
Pieterke zoekt uit hoeveel kopers er al meegelift hebben in een
project.
 In 2017 worden er inspecties uitgevoerd in de woningen. Daarna
wordt er een onderhoudsplan opgesteld en bij goedkeuring in 2018
uitgevoerd.
Hoe nu verder en de vervolgafspraken
- Hoe gaat de klankbordgroep nu verder? Vooraf hadden we
aangegeven ongeveer 4-5 x te willen overleggen met de
klankbordgroep. Er komt dus ook een einde. Hoe gaan we hier naar
toe werken? We hebben veel verbeterpunten opgehaald en die zijn
voor een groot deel in de afgelopen maanden opgepakt en
afgehandeld. Ook zijn er punten die in de toekomst een vervolg
krijgen of die beargumenteerd niet worden aangepakt. Hierover is
met de klankbordgroep overeenstemming. Het gaat dan om de
volgende onderwerpen:
o De tuinen & achterpaden
o Wonen & sociaal
o Verkeer
- Op de website kunnen alle bewoners nalezen welke actie per
verbeterpunt is ondernomen, wordt ondernomen of waarom het niet
wordt opgepakt.
- Dan blijven er een aantal onderwerpen over die meer tijd vragen. Dit
zijn meer de strategische onderwerpen waar een verdiepingsslag
nodig is. Gezamenlijk zijn we gekomen tot de volgende
onderwerpen:
o Te grote achtertuinen,
o Eénrichtingsverkeer
o Toekomst visie wijk (gemeente/Mercatus FK. HS, SH)
o Winkelen in de buurt & de voorzieningen
o Snoeproute
o Communicatie verbeteren
- Per onderwerp benaderen we de klankbordgroep leden of iemand
een rol hierin wil spelen. Vervolgens wordt dit door kleinere groepen
verder opgepakt. (Wil je in één van de groepen aansluiten geef dit
dan aan bij Anneke Tazelaar)
-

Monitoren vervolg
De vervolgvraag is dan hoe blijven we de voortgang monitoren?
Hierbij is het de uitdaging om geen tweede wijkplatform te creëren.
Gezamenlijk wordt besloten dat we elkaar de komende tijd via de
mail informeren en dat er over een vervolgafspraak over 4 a 5
maanden wordt gepland.

Terugkoppeling bewoners
- Terugkoppeling naar de bewoners in de wijk door te verwijzen naar
de website, via een brochure of een artikel met foto in de krant.
Gemeente en Mercatus gaan dit in gang zetten.
MvW

Sluiting:
 Marcella bedankt de aanwezige van de klankbordgroep.
 Bijlage is overzicht achterpaden/ stegen/ tuinen Centrum-West.
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