
          
Klein Overleg Wijkplatform 25 januari 2016 

 

Aanwezig; Bert Kamphuis, Sylvia Bax, Peter Kroll, Irene Timmermans, Piet Besselink, Ronald Otten, 

Michel Penris, Jacqueline Goertz. 

Afgemeld; Inge Buijs, Ton Wolters, Ton Cuijpers, Rinie Vaessen, Marjan Konings, Ben Ketelslegers, Jo 

Quadvlieg, Ingrid Hupkens, Marcel Mastenbroek, Hajer Hejer. 

 

1. Notulen van vorige overleg worden goedgekeurd. 

Bij het doormailen van het enquete onderzoek document (via Syliva Bax Ozodoeikmee) kwamen er 

veel meldingen dat het bestand te groot was. Ronald gaat bekijken of hij het document op een drive 

van het gmailaccount kan opslaan (actie Ronald en Jacqueline). 

Actie fietsers aanspreken in Zuidhof komt 16 februari in overleg van Buurtpreventieteam ter sprake, 

en wordt dan gepland en uitgevoerd. 

 

2.Post 

Er is een mail van Leon Geilen gekomen over de locatie voor het gedenkbos. Het blijkt dat Zuyderland 

toch andere plannen heeft voor de bestemming van een deel van de grond ( laagbouw begeleidend 

wonen). Volgens Ronald is er echter plek zat en Bert zal dit kortsluiten met Leon Geilen en ervoor 

zorgen dat deze contact met ons opneemt hierover (actie Bert). 

 

3. Nieuw logo WPF 

Van het logo met de 2 mannetjes is de achterliggende gedachte dat 2 wijken elkaar de hand geven en 

willen samenwerken. De kleuren zijn echter niet gunstig gekozen. De voorkeur van de groep gaat op 

dit moment voor de meer gekleurde versie wat de multicultuur van onze wijken weergeeft. De 

zwarte letters zouden beter blauw kunnen zijn. Op dit moment wordt nog geen keuze gemaakt 

omdat er te weinig mensen van het WPF aanwezig zijn. 

 

4. Bijeenkomst reconstructie Kummenaedestraat/Kluis 

Michel vertelt dat het een goede presentatie was, er waren veel mensen van BLM en van de 

gemeente aanwezig die toelichting gaven. Er was een goede opkomst met slechts enkele klachten 

mn. over de bomenkeuze en de bijbehorende enquete, en over het parkeerprobleem in de 

Kanariestraat bij wedstrijden van de Eaters. Als het goed is zijn de meeste werkzaamheden rondom 

Kummenadestraat en Glanerbrook afgerond tijdens de Kermisweek en kan de gehele voortgang van 

het project gevolgd worden op Facebook. Leon Geilen en Bert kamphuis zijn direct aanspreekpunt 

voor misstanden. Peter geeft aan dat ook de meldkamer volledig is ingelicht en voorbereid, en zij 

zullen, als wijkagenten, ook mede een oogje in het zeil houden. 

 

5. Tijdelijke ingebruikname van basisschoolgebouw Marisstraat 

Via een brief zijn de direct omwonenden (huizen die uitkijken op de school) ingelicht over de komst 

van 90 allochtone jongeren van middelbareschool leeftijd die les gaan krijgen van het Da Capo 

college. Peter, wijkagent, geeft aan dat er weinig informatie bekend is. Bert zegt dat de jongeren op 

fietsen komen en niet met bussen. De meesten zijn van het AZC Sweikhuizen of woonachtig in de 

omgeving. Het is niet bekend of de jongeren pauzes hebben en dan van het terrein af gaan ( bv naar 



Zuidhof). Bert gaat informeren hoe het dagprogramma er precies uit gaat zien en zal dit 

terugkoppelen zodat dit ook op de website en Facebook vermeldt kan worden (actie Bert). 

 

6. Stadsdeelplannen 2015 

Helaas heb ik de verkeerde stadsdeelplannen meegestuurd en daarvoor mijn excuses. In de bijlage 

staat het juiste document. Bij het nalopen van de stadsdeelplannen blijkt dat 90-95% loopt of is 

afgerond en dat is een mooi gegeven. Morgen worden de stadsdeelplannen 2016 uitgereikt. 

 

7. Lijst met aandachtspunten WPF 2016 

Er zijn op dit moment geen aanvullingen of opmerkingen. De lijst dient als leidraad van lopende 

zaken met een persoon/instelling die er mee bezig is of er meer van af weet. Verschillende punten 

zullen regelmatig op de agenda staan of in het overleg ter sprake komen. 

 

8. Rondvraag 

Ronald vertelt dat de jaarmarkt is gepland op 26 juni en dat er meer hulp nodig is om taken goed te 

kunnen verdelen. Peter Kroll, Sylvia Bax ( en/of collega) en Irene Timmermans bieden zich aan om 

aanvullend ingezet te kunnen worden bij de uitvoering van taken vanuit de werkgroep. De werkgroep 

bestaat uit Michel Penris, Ronald Otten, Jacqueline Goertz, Ton Wolters, Geoffrey Maessen en 2 

mensen van Zuidhof. 

Sylvia Bax van PIW heeft binnenkort overleg met de directrice van de Reuzepas over de 

mogelijkheden van bezoekjes van basisschoolkinderen aan de bewoners van Glana Zuyderland. 

Peter Kroll vertelt dat er binnenkort een Veiligbuurtenteam wordt opgestart bij de van Gooyenflat/ 

Tenierflat (en Breitnerstraat/Eberhardstraat). De opzet is net als bij Pijperflat/Wagenaarflat en het 

belangrijkste is dat de wijkagent op een vast moment in de week aanspreekbaar en bereikbaar is, 

voor alle mensen uit de wijk. Peter gaat met Eric overleggen of hun emailadressen op de site kunnen, 

zodat bereikbaarheid nog groter wordt. Peter stuurt ook nog een digitale flyer naar Ronald (actie 

Peter). Een sticker voor de buurtapp ( duidelijke felgroene sticker met melding Buurtapp) blijkt een 

mooi preventief instrument tegen misstanden in de buurt. Er worden steeds meer buurten actief met 

een buurtapp en de gemeente gaat dit aangrijpen om dit initiatief te promoten. Bert Kamphuis 

neemt het idee meteen mee voor overleg B&W de dag erna ( actie Bert). 

Bert Kamphuis zegt dat het hem op de site is opgevallen dat er in de beschrijving van de wijk staat 

dat de Zuidhof gedateerd is. Dit moet worden aangepast en Piet Besselink gaat hier mee aan de slag 

(actie Piet). 

 

Actielijst       uiterlijk  

12 okt 2015 Kascontrole Michel     voorjaar 2016 

12 okt 2015 Actie Zuidhof fietsers BPT/ Ronald   voorjaar 2016 

25 jan 2016 Opslaan Enqueteonderzoek Ronald/Jacq  9 maart 2016 

25 jan 2016 Locatie gedenkbos/ Bert contact met Leon  19 april 2016 

25 jan 2016 Aanvullende info Da Capo leerlingen/Bert  19 april 2016  

25 jan 2016 “Buurtapp” sticker/ Bert    19 april 2016 

25 jan 2016 opsturen digitale flyer/ Peter   9 maart 2016 

25 jan 2016 Updaten tekst website/Piet   9 maart 2016  

 

 

9. Om 21.00 uur werd het overleg afgesloten. 

Volgend klein overleg woensdag 9 maart 20.00 uur Wiekhoes. 

 


