KERNEN- EN WIJKENBELEID- collegebezoek
Verslag van het bezoek aan Belangenvereniging Vollenhove-stad
Datum:
19 november 2008
Aanwezig: Belangenvereniging Vollenhove –stad: de heer Willemsen, de heer
T. Prins, de heer H. Schuttebelt, mevrouw I. Visscher, mevrouw N. Winter,
de heer H. Tukker, de heer Lassche.
Gemeente: burgemeester H.H. Apotheker, wethouders N.A. van de Nadort,
L. F. Greven, H.J. Boxum, P.A. van der Terp, contactambtenaar a.i. A. Hendriks
NR.

ONDERWERP

1. Opening:
De vergadering wordt geopend door contactwethouder van de Nadort.
Na een hartelijk welkom aan allen volgt een voorstel ronde waarbij de
collegeleden vertellen welke portefeuille zij beheren.
2. Omnibusenquête Steenwijkerland 2007:
Enkele opvallende uitkomsten uit de omnibusenquête zijn
voorzieningen voor jongeren, overlast van hondenpoep en het te hard
rijden. Vollenhove** vraagt of de lage respons ( 116 van 600 respons)
voldoende is voor een relevante enquête.
Wethouder Boxum geeft aan dat dit voldoet.
Over de voorziening voor jongeren is 14 % tevreden.
Vollenhove geeft aan dat de onvrede mede wordt veroorzaakt door de
overlast van een groep hangjongeren die zich ophouden in het
tunneltje. Klachten worden uit angst niet gemeld. Een oplossing voor
een andere hangplek is moeilijk te vinden omdat de jeugd zelf met
regelmaat voor een bepaalde hangplek kiest.
Wethouder van der Terp geeft aan dat er geen signalen van overlast bij
de gemeente binnengekomen zijn, ook niet via het jongerenwerk van
Timpaan. Het schoolplein van de openbare basisschool kan ook in
aanmerking komen als plek en speelveld voor jongeren. Om
vandalisme te voorkomen kan het plaatsen van een schijnwerper op het
plein een oplossing zijn.
In samenwerking met de schooldirecteuren wordt gezocht naar
naschoolse activiteiten voor de jongere jeugd. Vollenhove wordt
uitgenodigd deel te nemen aan dit overleg.
Het gemeentelijke beleidsplan speelvoorzieningen wordt in het
voorjaar gepresenteerd.
Vollenhove geeft aan dat de oudere jongeren de wens voor een
pannaveldje hebben geuit.
Wethouder van der Terp stelt voor dat de jongeren met een plan komen
dat breed gedragen wordt.
Overlast van hondenpoep heeft 39 % en overlast van te hard rijden
heeft 40%. Handhaving moet leiden tot verbetering van scores.
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3. Ontwikkelingen :
b. Communicatie:
De communicatie met betrekking tot de bushokjes en de entree is
Vollenhove niet tevreden evenals de informatie over het plan
Havengebied. Positieve voorbeelden zijn de communicatie over de hot
spot en het evenementen terrein.
Wethouder van de Nadort stelt dat aspecten die echt misgaan, gemeld
moeten worden bij de contactambtenaar of contactwethouder . Dan kan
er actie ondernomen worden. In geval van het project Haven gebied,
een particulier initiatief, geldt dat gemeente en projectontwikkelaar nog
niet gezamenlijk optreden. Het is de taak van de projectontwikkelaar
om draagvlak te creëren onder betrokkenen/ bewoners.
b. Bouwplannen kern Vollenhove:
Er ligt een advies om in plaats van appartementen grond gebonden
woningen te ontwikkelen in de uitbreiding Noordwal . Er is
onvoldoende markt voor appartementen.
Voorpoort: een stedenbouwkundig plan is in ontwikkeling waarbij
rekening gehouden wordt met beschermd stadsgezicht, de fronten van
de winkels zijn naar het plein gericht en het pand van v. Heerde
(verkrijging van het pand is niet gelukt). Het is de bedoeling dat de
supermarkt in de kern blijft evt. aangevuld met de komst van een
discount zaak.( Aldi- concern heeft belangstelling).
Vollenhove stelt voor een discount te vestigen op het bedrijventerrein
aan de Weg van Rollecate. Daarmee worden knelpunten als aanvoer en
parkeren opgelost. Wethouder van de Nadort geeft aan dat een
situering van een discount in de kern versterkend werkt voor de
aanwezige winkels ( o.a. supermarkt) en uitbreiding van winkels kan
bevorderen. Begin december vindt de presentatie van het plan locatie
Drok en het vervolgtraject plaats. Tot aan de sloop wordt het pand
dichtgetimmerd i.v.m. veiligheid. Er wordt gezocht naar andere wegen
om te komen tot verkrijging van het pand in de Bisschopsstraat
(Westhuis).
c. Kind in de Kern
Wethouder van der Terp: Het project Kind in de Kern is als pilotproject gestart in Vollenhove. Ouders reageren positief op deze
zorgvoorpost (bestaande uit GGD, scholen en consultatiebureau) blijkt
uit onderzoek. Naast contact met het basisonderwijs heeft het zorgteam
ook contact met het voortgezet onderwijs in Emmeloord en Steenwijk
en het J-team.
d. Old Ruitenborg
Wethouder van der Terp geeft aan dat het plan van aanpak klaar is, de
financiering voor 2009 rond is en gestart kan worden met de uitvoering
in 2009. Vollenhove geeft aan dat toezicht op uitvoering wenselijk is.
e. Evenemententerrein
OPWE
De ontwikkeling van het evenemententerrein tot een terrein met
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meerdere functies is samengevoegd met het plan in Oldemarkt om met
betrokken partijen te komen tot een Leader+- waardig project.
d.Visie polderbrug
Aan de hand van enkele scenario’s praat Provincie Flevoland met de
gemeente en betrokken partijen over een oplossing van de polderbrug.
Wethouder Boxum geeft aan dat de voorkeur van de gemeente uitgaat
naar een duurzame oplossing en de bereidheid aanwezig is om te
praten over medefinanciering. De heer Lassche, namens Vollenhove
aanwezig bij het overleg van 19 nov, geeft aan dat Provincie Flevoland
de keuze laat bepalen door het budget. Scenario’s zijn: 1. upgrading
bestaande brug met nieuw fietspad. 2. opknappen oude brug en aparte
fietsbrug. 3. nieuwe brug naast bestaande brug.
3. Sociale atlas Steenwijkerland
Burgemeester Apotheker is blij dat de sociale atlas is gerealiseerd.
Vollenhove constateert geen opvallende zaken in de sociale atlas.
4. Rondvraag
Met de opening van een polikliniek (een proefperiode) wordt een wens
van Vollenhove gerealiseerd. Volgens wethouder van der Terp is de
belangstelling om een definitieve voorpost te vestigen aanwezig evt.
met uitbreiding van specialismen.
Vollenhove vraagt aandacht voor bushalte de Weijert.
Wethouder Boxum meldt dat het Halteplan in ontwikkeling is en nog
overleg met Vollenhove zal plaatsvinden.
Vollenhove vraagt naar de stand van zaken over de Moespotvaart. In
januari vindt overleg met de raad plaats geeft wethouder Greven aan.
St. Venoos Skuutien is op zoek naar tijdelijk onderdak op de
gemeentewerf. Wethouder van de Nadort meent dat dit geen optie is
i.v.m. de planontwikkeling Voorpoort.
5. Sluiting
Burgemeester Apotheker sluit met de constatering dat het een mooie
bespreking was en bedankt allen.
Vollenhove ** = Belangenvereniging Vollenhove-stad
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