Verslag wijkraad KZWH 9 oktober 2018.
Aanwezig: M. Verspuy-voorzitter, M. Francissen-secretaris, M. Heule-penningmeester, D. Sprong, P.
Schouten,.
Afwezig met bericht van verhindering: L. Boomsma, N. van Grinsven-Admiraal en M.E. Bisschop.
Beantwoorden vragen wijkbewoners:
De dames de Bruijn, Harvey, van Poeteren-Lamb, Logtenberg, Smit en Coert en de heer Koenders
waren aanwezig.
De nieuwsbrief en flyers zijn positief ontvangen. Vrijwel alle buurtbewoners uiten hun zorg over het
parkeren in de wijk: wild parkeren van busjes en campers, parkeren op straathoeken, toenemend
aantal auto’s, al dan niet van wijkbewoners. Het openbaar vervoer wordt als slecht beoordeeld.
Tweede punt is dat nieuwe buurtbewoners beter wegwijs gemaakt zouden kunnen worden.
Als derde wordt de zorg geuit over de luchtkwaliteit: fijnstof, uitstoot van Corus. De wijkraad wordt
gevraagd of er goede metingen beschikbaar zijn/kunnen komen. D. Sprong gaat zich oriënteren.
De heren Heule en Schouten geven aan welke betrokkenheid de wijkraad heeft ten aanzien van deze
onderwerpen: we maken het bespreekbaar bij de gemeente. Naar aanleiding van een initiatief van
de wijkraad de kruisingen met van zijwegen met de Lorentzkade overzichtelijker te maken en het
gevoel van veiligheid te vergroten gaat de gemeente vanaf 15 oktober 2018 handhaven conform de
regelgeving. Met andere woorden niet parkeren binnen 5 meter van de straathoek op de
Lorentzkade. Voorts heeft de gemeente een kruis aangebracht op de kruising Lorentzkade/de
Ruyterweg om deze vrij te houden en de doorstroming naar de Westelijke Randweg te bevorderen.
Verslag 11 september: geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
Mededelingen: Gesprek met gemeente over verkeer en handhaving is positief verlopen, verslag
volgt.
Website: de inhoud moet nog verder worden aangevuld. D. Sprong wordt de vaste vervanger van N.
van Grinsven-Admiraal. Zij onderhouden het contact met de websitebouwer.
Gluren bij de buren: wijkraad Oosterduin; klein gebied, 450 woningen. Veel onderlinge sociale
cohesie en controle. Alle nieuwe bewoners krijgen een welkomstbrief van de wijkraad. Zij gebruiken
Facebook alleen om berichten te zenden.
Updates: D. Sprong is uitgenodigd voor een gesprek met de heer Kleinjan.
M. Francissen gaat samen met M. Heule een plan maken voor buurtzorg vanuit de wijkraad.
M. Verspuy meldt dat de brief aan ondernemers weinig response heeft opgeleverd.

De wijkraad is betrokken bij verschillende activiteiten/onderneemt inmiddels op eigen initiatief
activiteiten:
datum
30-1
30-1
30-1
13-2
03-4
03-4
23-5

wie
DS
DS
PS
LB
MH
MV
MH

wat
Communicatie over Plaza West
Communicatie over schooltuinen Kortenaerstraat
Communicatie over ontwikkelingszone Spoorzone
Bomen en groen in de wijk
Contact Spaarnelanden
Contact Gemeente algemeen
Energietransitie

wanneer
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend

status
ok
ok
ok
ok

doorlopend
doorlopend

ok
ok

wanneer
najaar
2019
2019
Begin nov

status

De volgende activiteiten staan nog op onze agenda: Actie box
datum
30-1
13-2
03-4
9-10

wie
MV
MB
MB
PS

wat
Bedrijven en zzp-ers meeting
Troeptrimmen
Leefstraten
Agenda 13 november verspreiden en plakken

De vergaderingen van de wijkraad vinden in principe elke 2de dinsdag van de maand plaats in
speeltuin Floragaarde - van Oosten de Bruijnstraat 62. Aanvang 19.45 uur.
Voor 2018 zijn de data en hoofdthema:
13 november – speciale avond over ontwikkelzone Spoorzone
LET OP! Deze avond wordt gehouden in de kantine van Geel Wit.
11 december – evaluatie 2018 en wensen voor 2019.

