Notulen wijkplatform de Gagels 21 september 2010.
Aanwezig: Klaas Snieder, Lianne Dalstra, Johan Dummer (wijkagent), Kor vd Velde (gemeente),
Rolie Tromp (gemeente), Anja Westerbeek, Martine Khidawy, Hans Hanema (woonconcept),
Hielkje Koekebakker, Yda Koch, Renske de Man (wijkkracht)
Voorzitter: Renske.
Notulist: Yda

1.
2.
3.

Renske opent de vergadering.
Rolie Tromp wordt voorgesteld vanuit de gemeente Steenwijkerland omtrent
veiligheid.
notulen vorige keer: omtrent veiligheid in de wijk.
Rolie Tromp vertelt dat de 2 jaarlijkse enquête is gehouden en dat hierna het
kernbeleid op speerpunten is vastgesteld. Dit is gebeurt op lokaal niveau. De
meldingen omtrent veiligheid zijn ten opzichte van andere kernen niet gestegen.
Het gevoel van veiligheid is anders.
Kor van der Velde laat dit zien door middel van een staafdiagram die uitgedeeld is in
een overzicht. Het gevoel van veiligheid is best wel aanwezig. Woonconcept
bevestigd dit. Zij geven wel aan dat incidenten het gevoel van veiligheid kunnen
beïnvloeden binnen de wijk.
Renske verteld dat uit de politiemonitor ook gekomen is dat het redelijk rustig is in
de wijk.
Aangegeven wordt dat er wel kattenkwaad en verbale bedreigingen worden geuit
welke ook een onveilig gevoel zorgen. Ook jongeren uit andere buurten trekken door
de wijk.
In de buurt wordt te hard gereden, er zijn incidenten geweest en er heerst
verkeersonveiligheid met name in de van Engenstraat.
Er staan vrachtwagens in de straat geparkeerd, waardoor er weinig zicht is voor
spelende kinderen en automobilisten, ook dit zorgt voor verminderde
verkeersveiligheid. De politie is niet ingelicht hierover. De verkeers(on)veiligheid
wordt besproken in het volgende Wijkplatform.
Groepen jongeren gaan schreeuwend door de wijk, zij zorgen voor kleine
vernielingen.
Een punt van zorg wordt geuit over het feit dat er veel jongeren zich op de
achterpaden achter de huizenblokken ophouden. Dit punt is aangegeven bij Omnia
Wonen.
Het gevoel van onveiligheid wordt ook versterkt door ruis…via via iets horen.
Binnen de platte daken is het erg rustig op een enkel incident na.
Gezamenlijke analyse:

-

met de veiligheid gaat het wel goed, het is met name het gevoel van onveiligheid.
Jongeren geven een gevoel van onveiligheid, dit zijn bekende groepen jongeren
bij de politie.
De verkeersnelheid geeft een gevoel van onveiligheid.
Enkele incidenten geven een gevoel van onveiligheid.

Rolie Tromp geeft aan dat de verkeersdrempels waarschijnlijk zijn weggehaald ivm,
de bereikbaarheid van de hulpdiensten in de wijk. Verkeersveiligheid wordt als een
apart onderwerp behandeld.
Het onderwerp jongeren wordt teruggekoppeld naar de wijkagent. Hij geeft aan dat ze
bezig zijn om de straatjongeren en met name de groepen die regelmatig overlast
veroorzaken in beeld te brengen. Er zijn jongeren die met hulp van de politie in de
hulpverlening zijn gekomen. Er is een goede samenwerking tussen de betrokken
instanties.
De wijkagent merkt op dat er vaak geen melding wordt gemaakt als er zich iets
voorvalt, waardoor het voor de politie lastig is dan om er concreet wat mee te kunnen
doen.
Rolie Tromp geeft aan dat er een meldpunt ingesteld gaat worden, dit wordt weggezet
in 2011. De hoop is om een lagere drempel te creëren. Dit wordt meegenomen in de
overlegvormen.
Afspraak:
De wijkagenten en Renske worden ingelicht bij voorvallen en onrust in de wijk.
Er wordt een voorstel gedaan om een stukje over veiligheid in de wijkkrant te
zetten geschreven door de wijkagent en Renske
Renske wordt gemaild over de verkeersonveilige plekken in de wijk, een top 3.

Conclusie: Er is geen dringend probleem omtrent de algemene veiligheid in de
wijk.

4.

terugkoppeling speelvoorziening.
Doel is om een inloopavond te organiseren voor wijkbewoners waar de opties en de
bedoelingen duidelijk worden gepresenteerd en wijkbewoners kunnen aangeven wat
hun wensen zijn.
Er is door een aantal buurtbewoners een aantal passende speeltoestellen uitgezocht
welke als positief zijn teruggekoppeld. Er wordt een subsidie aanvraag gedaan. De
aanvraag is al gedaan, de beoordeling lokaal zal in oktober plaatsvinden. Voor die tijd
moet er een duidelijk beeld zijn wat de wijk wil. Het beleid wordt vastgesteld in
november, op provinciaal wordt het bedrag wat hiervoor beschikbaar komt
vastgesteld.

De inloopavond is op 7 oktober voor de hele wijk.
De verspreiding wordt verzorgt door leden van het wijkplatform en de jeugd die in de
wijk woont.
Renske mailt iedereen welke straat zij gaan lopen.

Rondvraag:
-

-

Is er een mogelijkheid voor opvoedondersteuning in de wijk? Is hier behoefte aan?
Er wordt aangegeven dat er wel behoeft aan is.
Lianne vraagt of er al meer bekend is over de boswallen. Dit wordt binnenkort
teruggekoppeld..
Kor van der Velde geeft aan dat er binnenkort een nieuw hondenpoep beleid wordt
vastgesteld, dit zal waarschijnlijk gelijk zijn aan het oude. Het wordt op kennisnet
geplaatst en in de wijkkrant.
Martine vraagt zich af of we de scholen binnen het opvoedingspunt moeten
betrekken Waarschijnlijk wel.
Anja geeft aan of het multifunctionele plein aan de orde blijft. Dit is wel het geval.
Het wordt een plein voor jong en oud.
De vraag is of de Emmaschool is uitgenodigd voor deze vergadering. Dit is het
geval, maar er is tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Volgende vergadering is op 7 december.

