Verslag WIJKOVERLEG OOST d.d. 16 januari 2017
Verslaglegging: Maike van Schie

Onderwerp

Besproken

1. Opening en
mededelingen

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, zij wenst iedereen een ontzettend goed 2017
toe.
Vandaag weer een eerste wijkoverleg Oost in een reeks van vijf, de data zijn al
gecommuniceerd via het secretariaat Wijkontwikkeling.

2. Verslag bijeenkomst Pagina 1.
N.a.v. agendapunt 2. over: Bebording Singelstraat – de wijkprocesmanager zegt dat de vraag
21 november 2016
om de bebording op te schonen nogmaals is gesteld aan de school op 12 januari 2017. Dit
loopt en terugkoppeling volgt, aldus de wpm. Ricardo merkt op dat het zinvol zou zijn als de
omleiding eerder wordt aangeduid, dus aan het einde van de Korte Singelstraat.
Pagina 6.
N.a.v. agendapunt 3. over: toegang tot alle containers binnen de wijk – Een deelnemer meldt
dat er vanuit Irado nog geen officiële brief is gekomen met de mededeling dat je met je
toegangspas nu overal in de wijk terecht kunt. Wel staat er op Facebook een melding hierover
van Irado. De wijkprocesmanager zal contact opnemen met Irado.
Pagina 11.
N.a.v. agendapunt 4. over: terugkoppeling regiegroep wijkbudget Oost – Sieg klaagt dat hij
ontevreden is, omdat hij vindt dat hij het verslag van de regiegroep Wijkbudget Oost te laat
heeft verkregen. Hij benadrukt dat het van groot belang is dat iedereen het verslag tijdig
verkrijgt ter inzage. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, het verslag van het wijkoverleg
Oost d.d. 21 november 2016 wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist.
Wijkprocesmanager last leestijd in.
3. Korte mededelingen  De Lanen
stand van zaken
We weten al wel dat het werk aan de lanen stil ligt voor de kerstvakantie is er nog een
vanuit de wijk o.a.
informatiemarkt geweest op de lanen zelf. Dat was op 29 december, het college van B&W
beraadt zich daarop om te kijken welke stappen genomen moeten worden.
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Donderdagavond a.s. vergadert de klankbordgroep van De Lanen om bijgepraat te worden.
 Aanpak meerjaren onderhoud natuurkundigen buurt
A.s. woensdag zal er een bewonersavond plaatsvinden, het platform de Buren van Oost zijn
ook aanwezig. De natuurkundigenbuurt ligt in het gebied rondom de 1e en 2e Tuinsingel, de
Kepplerstraat, Emaplein, het Copernicusplein, de Laurens Costerstraat, de straten die in
verbinding staan met het Land van Ris en een stuk Singel. Wat vindt u belangrijk in de buurt,
we horen dat graag van u, we gaan het onderhoudsplan vanaf de start zoveel mogelijk
opstellen samen met de buurt. Het WOT Oost gaat hier ook uitgebreid in participeren. Terugkoppeling zal regelmatig via het wijkoverleg verlopen.
Vragen/opmerkingen
Sieg merkt op dat er in de Edisonplein twee hele grote hondenuitlaatplaatsen zijn, het is een
verschrikking vindt hij. De Tuinvrouw (Marijn Donkers) zou het oppakken, wij hebben tips
gegeven aan haar, maar er wordt verder niet op geparticipeerd, klaagt Sieg. Als de dingen
maar op zijn beloop blijven gaan, dan zal de wijkprocesmanager een keer langs gaan bij de
werkgroep beheer buitenruimte, belooft de voorzitter.
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De opdracht aan de
wijktuinvrouw is niet
verlengd, werkgroep
beheer buitenruimte is
hierover geïnformeerd.
Wijktoezichthouder zal
klacht rondom
Edisonplein verder op
moeten pakken.

 Kraijcekplayground Stationsstraat
De bovengrond is zo goed als gereed, er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een evt.
ondergrondse waterberging. Dat komt onder het speelgebied te liggen, daar moet een ontwerp
voor worden gemaakt. Als het ontwerp af is, dan zal deze besproken worden met de leden van
de klankbordgroep.

Er wordt nog gewerkt aan
een ontwerp
ondergrondse
waterberging.

 Van ’t Hoffplein
Op 15 december is er weer een bewonersavond, er waren veel mensen die op de eerste avond
gezegd dat zij wilden deelnemen aan de tweede bewonersavond. Er waren op 15 december in
totaal vijf mensen en best wat professionals gekomen, met hen hebben we een heel goed
gesprek gehad en een plan van aanpak gemaakt voor het plein.

Er is een aanpak gemaakt
samen met bewoners en
partners onderdeel van de
aanpak is een workshop
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In het kader van NL Doet zal er een breed programma op het plein worden georganiseerd op
11 maart. Degenen die daar aan meedoen gaan de pleinregels bedenken, zoals hoe ga je om
met lastige groepen. Die pleinregels gaan we aanbieden aan omwonenden en overige partijen
zoals Buurtpreventie. De Pratende Prullenbak willen we tijdens NL Doet lanceren.
 Wijkcentrum
Er is een nieuwe projectleider voor de wijkcentra Nieuwland en Oost aangesteld, dat is Frans
Werter. Hij heeft destijds ook gewerkt aan het wijkactieprogramma voor Oost.
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berichten
omgaan met pleinoverlast
gepland op 8 maart voor
bewoners en
professionals.

Op 6 maart komt Frans
Werter zich even
voorstellen.

 Stand van zaken Buurtwerkplaats
Joost krop neemt het woord, hij is verheugd te kunnen mededelen dat de Buurtwerkplaats er
nu echt gaat komen. Hij is in één woord prachtig en ziet er heel leuk en functioneel uit, aldus
Joost Krop. Er moet enkel nog een vloer komen, vooralsnog is de opening gepland op 20 mei.
Ik ga binnenkort alle mensen die geïnteresseerd zijn in de Buurtwerkplaats uitnodigen voor de
officiële opening, aldus Joost.
 BVSO
Op 23 feb. en op 23 maart houden we bewonersavond om te kijken naar wat de straatteams en
bewoners gaan doen ik het kader van Buurten in Oost. Tevens zoekt de BVSO een nieuwe
penningmeester
4. Terugblik Oud en
Nieuw
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De wijkprocesmanager heeft een aantal postitieve reacties gekregen op het verloop van oud en
nieuw. André van der Weijden Lbb verteld dat er wel gerichter kon worden gehandhaafd met
behulp van de masten voor vuurwerkdetectie. In de nachtelijke uren hebben we
handhavingsteams gehad in samenwerking met Irado, om o.a. te handhaven op het afsteken
van vuurwerk in vuurwerkvrije zones. De pakkans is soms wat klein, je komt misschien wat
later en dan zijn ze al weer weg, aldus André. Al konden we door de goede personele
bezetting en het detectiesysteem wel wat beter op meldingen afgaan dan voorheen. Het waren
maar liefst 30 vuurwerkvrije zones en het stond allemaal goed aangegeven in de krant, ook
waren er undercover mensen vanuit Handhaving op pad. Een deelneemster zegt dat zij het
verloop tijdens oudejaarsdag en de periode daarna als beduidend rustiger heeft ervaren.
Er was alleen wel wat overlast van een bepaald gezin dat bij de Edisonstraat / Buys

Er was een lage opkomst
er zijn echter wel een
flink aantal straatteams
actief in Oost.
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Ballotsingel ruimschoots van te voren vuurwerk aan het afsteken was. Zij heeft hiervan een
melding gemaakt maar het bleef jammerlijk gewoon doorgaan, aldus bewoonster. Maar over
het algemeen was het vrij rustig. Met enkele bewoners van de Van Marumstraat zijn van te
voren goede afspraken gemaakt. Er zijn nergens vuurtonnen afgestoken. Inmiddels is de
schade geïnventariseerd: we vonden het aanzienlijk meevallen in vergelijking met voorgaande
jaren. De wijkprocesmanager vraagt of het afsluiten van de afvalbakken goed was verlopen.
Nel zegt dat de vuilniszakken die er aan werden gehangen op een gegeven moment helemaal
vol waren maar er niet werden afgehaald. We hadden dat twee weken geleden al aan de
wijktoezichthouder doorgegeven, aldus Nel. Al was het wel zo dat het direct na het doen van
deze melding, werd opgeruimd door Irado. Een deelneemster vond dat er aanzienlijk veel
vuurwerkresten lagen in het gebied als je beneden gaat richting de trap van de Rotterdamse
Dijk bij het oude Pompstation.
 Herinrichting Parallelweg en aanpassing kruising Overschieseweg
A.s. donderdagmiddag is er een inloop in de lunchkamer 2 aan het Stadserf 1 over de
herinrichting Parallelweg en de aanpassing van de kruising Overschieseweg met een goede
aansluiting op de Nieuwe Noorderbrug. Wilt u meer weten dan kunt u komen op 19 januari
tussen 15.00 en 18.00 uur op het Stadserf. Voor meer informatie ziet de gemeentelijke
website.

5. Inventarisatie
onderwerpen
wijkoverleg 2017
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-

Het voormalige Wolkenplein
Esther Pieterse wild graag de wolken van het Wolkenplein weer terug. Ze staan tegen de
achterkant van de schuurtjes bij de Dieselflat. Het speelplekje wordt overigens voor een
deel tijdelijk verplaatst naar de Zamenhofstraat.

-

Herinrichting Wetenschappersbuurt
Een deel van de huizen zal worden gesloopt (eigendom van Woonplus) en een deel is
particulier bezit, de mensen van die huizen blijven woonachtig binnen de wijk.

-

Veiligheid
De verlichting aan het Stationsplein: daar is volgens mij het een en ander aan gedaan,
aldus de wijkprocesmanager. Er is een extra mast geplaatst en de verlichting aan de hoge
masten zou worden bijgesteld. De NS heeft extra beveiliging ingezet om toezicht te
houden op het Stationsplein e.o

Opvolgen
door

Besluiten en nagekomen
berichten

De bijeenkomst kende
een lage opkomst er
waren een paar bewoners
uit Oost.

Inmiddels is er contact
geweest en zijn de
wolken weer retour.

De ontevredenheid over
het plein blijft bestaan er
zal echter voorlopig geen
verdere investering

Onderwerp

Besproken

-

Werkgoep Stationsplein e.o.
Jullie worden binnenkort weer bijgepraat. Iedereen bij het zebrapad op het Stationsplein
stopt, zegt deelnemer. We kunnen moeilijk 24 uur per dag iemand neerzetten aldus André
van der Weijden (LBB). Dat weten we ook wel en we zijn ons er van bewust, antwoordt
deelnemer. Als onze collega’s van de LBB daar zijn, dan zie je dat die mensen juist niet
stoppen, aldus André van der Weijden. De leden van de werkgroep Stationsplein strijden
dat er een aantal zaken niet kloppen op het plein en het Stationsplein blijft voorlopig wel
op de agenda staan. Je krijgt een brij aan kleine maatregelen en het loopt gewoon niet,
vindt deelnemer.
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berichten
worden gedaan op het
plein. Er gaan wel
alliantie gesprekken
plaatsvinden op 9 maart
met alle steakholders in
het stations gebied. De
werkgroep Stationsplein
is daar voor uitgenodigd
en verder
meeparticiperen in de
vervolgaanpak van dit
gebied.

=.
Klacht is gemeld bij
afdeling Verkeer
6. Stand van zaken
wijkondersteuning
team Oost (Sacha
Peters)
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Sacha Peters (coördinator WOT Oost) is vanavond verhinderd. Een collega van haar is is
gekomen wat te vertellen over het project Wijkpeil. Wijkpeil is een project met vrijwilligers
gericht op de preventieve aanpak voor de senioren in Oost. De vrijwilligers willen alle
senioren van Oost, die boven de 55 jaar zijn, bezoeken. Ze gaan hen informatie over vitaal
oud worden. Aan de hand van een vragenlijst van 46 vragen, maken ze een inventarisatie over
o.a. wat zijn voor hen de risico’s van het dagelijks leven. Het is een signalerend huisbezoek.
Een voorbeeld bij bezoek aan een oudere vrouw, bleek dat zij meer moet gaan bewegen. Wij
geven dan informatie over de activiteiten in de wijk, deze mevrouw heeft in de toekomst
wellicht een rollator nodig. We komen veel problematieken tegen zoals eenzaamheid en
isolement, vaak zijn mensen onbekend met de sociale kaart. We nemen onze folders mee en
waar nodig bieden wij direct actie. Wij hebben drie vrijwilligers en er komen hopelijk nog wat
vrijwilligers bij, aldus vertegenwoordigster van SeniorenWelzijn.
Vragen/opmerkingen
Ik zit in de thuiszorg en al mijn cliënten hebben geen computer, zegt deelneemster. Hoe
kunnen zij dan die vragenlijst invullen? Die vragenlijst staat niet online maar nemen wij mee
want wij beschikken over een eigen tablet. De gegevens van de ouderen hoe komen jullie er
aan, vraagt een alerte deelnemer.
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Wijkpeil is een onderdeel van SeniorenWelzijn, zij leveren de informatie aan ons, antwoordt
vertegenwoordigster Wijkpeil. Ricardo zegt dat er tot nu toe 40 ouderen zijn benaderd, hij wil
weten in welk tijdsbestek. We zijn begonnen met Wijkpeil vanaf juli 2016. Is het in
samenwerking met andere diensten binnen Oost, inderdaad dat is zo kan medewerker
SeniorenWelzijn bevestigen. Ricardo vindt dat het dan behoorlijk lang kan duren voordat alle
zeshonderd ouderen zijn afgegaan. We hopen op meer vrijwilligers, antwoordt medewerker
Wijkpeil. Ik vind dat de gemeente mensen daarvoor moet betalen, want dan kun je echt wat
gaan doen, vindt een deelnemer. De wijkprocesmanager zegt dat het een goed idee is, als
Sacha Peters en haar collega’s nog een keer worden uitgenodigd om dit initiatief en overige
activiteiten van het WOT tijdens het wijkoverleg Oost te komen toelichten dit jaar.
Deelneemster zegt dat ze zich als team beter zouden moeten richten op één bepaald ding i.p.v.
zes verschillende projecten. Dat zet gewoon meer zoden aan de dijk, vindt zij.. Sieg denkt dat
er bij Wijkpeil meer professionals zouden moeten komen die er flink verstand van hebben.
Conclusie: voor een goed verloop van Wijkpeil is er nog meer vrijwillige ondersteuning
nodig en in feite ook professionals, aldus de wijkprocesmanager.
7. Terugkoppeling
werkgroep beheer
buitenruimte

De werkgroep beheer buitenruimte is niet bij elkaar gekomen, dit punt wordt van de agenda
geschrapt.

8. Terugkoppeling
wijkaanvragen

Er zijn in totaal vier wijkaanvragen ingediend, waarvan er drie zijn goedgekeurd en één
aanvraag is afgewezen. Voor meer informatie ziet het verslag van de regiegroep wijkbudget
Oost d.d. 12 januari 2017.
Aanvulling: er is een extra aanvraag binnengekomen n.a.v. de Van ’t Hoffplein bijeenkomst
d.d. 15 december. De wijkprocesmanager geeft toe dat dit een stukje miscommunicatie is
geweest, echter we nemen deze aanvraag nu wel mee in de beraming. De extra aanvraag gaat
om het verplaatsen van twee bankjes en het aanbrengen van een hekwerk bij het WOT
gedeelte. Het ontstaan van overlast op het Van ´t Hoffplein, dat komt voornamelijk door
onduidelijkheid over het gebruik van het plein en op korte termijn gaan er daarom
maatregelen getroffen worden. De bewonersgroep heeft al een aanvraag ingediend en de
regiegroep wijkbudget Oost gaat die aanvraag nog bespreken. Inmiddels is er een
samenhangend plan van aanpak opgesteld, om de overlast op het plein te kunnen inperken.
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De aanpak van het ‘t
Hoffplein hoeft
vooralsnog niet uit het
wijkbudet betaald te
worden, er is een aparte
pot voor vrijgemaakt.
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N.a.v. het verslag van de regiegroep wijkbudget Oost d.d. 12 januari 2017
- De aanvraag voor de aanleg natuurrijke oever:
De natuurrijke oever is ontworpen en zal worden aangelegd in samenwerking met Ronald
Loch (Stadsecoloog), een aantal enthousiaste bewoners en leerlingen van het Lentiz. In het
voorjaar zullen er in het kader van de natuurlijke oever 27 verschillende plantensoorten
worden aangelegd. De oever zal komen bij de Snelliussingel vanaf de brug tot aan de
apotheker. De bestaande oever wordt schuin afgegraven en er komen ongeveer 3.000 planten
te staan. Verdeeld over in totaal 27 plantensoorten, waarvan 13 vaste planten en een
bloemenmengsel van 14 bloemen- en kruidensoorten. We verwachten dat er over zo’n 2 jaar
echt resultaat te zien zal zijn, aldus Devon. Hij doet hieraan mee in het kader van zijn
examenopdracht voor zijn MBO opleiding richting Groen bij het Lentiz college.
Vragen/opmerkingen
Nel vraagt of de kans groot zal zijn dat Bereklauwen zich thuis zullen voelen aan deze nieuw
aan te leggen oever. Devon antwoordt dat hij goed heeft gekeken naar de soorten en hun
eigenschappen, als de grond geprepareerd is en alles goed wordt ingeplant dan is de kans
daartoe heel klein. Nel stelt voor dat er daar eens een nieuwe brug moet komen, dus een goede
vervanging van de witte houten brug aldaar. Dit vanwege de slechte staat van onderhoud,
nemen we mee naar de werkgroep Buitenruimte.
Overige opmerkingen n.a.v. het verslag
Nel zegt dat hetzelfde groepje dat de paas- en kerstbingo dansant organiseert, nu bezig is om
een op de 1e zondag van de maand een bijeenkomst te organiseren voor 55 plussers. Deze
activiteit komt op een aanbodsflyer te staan, we zijn dit opgestart omdat meerdere mensen dit
aan ons hebben verzocht. Daarnaast willen we voor de wijk een goede informatiekalender
maken, zo kunnen ook de professionals dit gebruiken, deze is in te zien zowel via flyers als
digitaal. Ricardo merkt op dat er in het Stadsblad elke week staat aangegeven wat er zoal te
doen is.
In het verslag d.d. 12 januari 2017 van de regiegroep wijkbudget Oost staan de deadlines van
de tranches van dit jaar.
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9. Rondvraag en
afsluiting



Koren onder de Molens: Bob van der Lugt deelt mee dat MooiWerk het afgelopen jaar is
begonnen met de opzet van een koor in Oost. Het gaat erom om, om met elkaar iets te
creëren, je hoeft dus absoluut geen zangtalent te hebben, aldus Bob. Het koor repeteert
iedere woensdagavond om de twee weken. Het is vooral plezier maken, we hebben
ongeveer 8 mensen die meedoen aan het koor Oost. We hebben dit ook al in Groenoord
en Zuid opgestart, op 20 december heeft er een gezamenlijk optreden plaatsgevonden in
de Korenbeurs. Als je zin hebt om op woensdag 25 januari deel te nemen aan een
koorrepetitie dan kun je je hiervoor aanmelden om 19.00 uur aan de Singel nummer 8. Je
kunt zó komen en hoeft je hiervoor niet in te schrijven. Bob doet aan alle aanwezigen de
oproep om te komen naar de eerstvolgende koorrepetie, zijn reactie luidt dan ook na het
doen van deze oproep: “Geweldig, er zijn toch weer drie nieuwe deelnemers die mee
willen zingen”.



Roxanne informeert wederom naar het kapotte ledbord van Marconihove, zij vraagt
wanneer het bord nu eindelijk een zal worden gerepareerd. Het is nu al twee keer gemeld
bij Woonplus en er is nog niks gebeurd. De wijkprocesmanager denkt dat er niets anders
opzit dan om Woonplus hier nogmaals op te attenderen.



Roxanne wil graag de speelplek op Marconihove gaan opknappen en er aanvraag voor
gaan indienen . De werkgroep buitenruimte nodigt haar uit voor een gesprek.
Nel: naar aanleiding van het Poolse gezin op de Rotterdamse Dijk, in 2015 heeft de
gemeente een proef opgesteld het Huurteam onder de vlag van het Sobo. We zitten nu nog
op een evaluatie van het Sobo te wachten. We willen daaruit kunnen opmaken, hoeveel er
van dit soort problemen er gedurende 2015 in Oost zijn geweest. De wijkprocesmanager
zal bij het Sobo navraag doen.





Op zaterdag 21 januari is er een open dag in het Stadshuis, tussen 13.00-17.00 uur.

Het volgend wijkoverleg Oost zal plaatsvinden op maandag 6 maart om 20.00 uur.
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De klacht is wederom
gemeld bij woonplus

Evaluatie heeft nog niet
plaatsgevonden. Er
spelen wel allerlei vragen
rondom het opzetten van
een meldpunt via het
SOBO.
De dag is druk bezocht
ook door de kleine
Schiedammers.

