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Notulen
Bijeenkomst wijkplatform
Datum: 8 september 2021

Tijd: 20.00

Locatie: Zoom

Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst
Voorzitter: M.R.J. Naethuys
Notulist: M.P.A. Kemper
Datum volgende
vergadering:
6 oktober 2021 20.00u
Agenda
1
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8.
9.
10
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13
14

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Hapje Drankje bij Christiaan
Voortgang Enquête
Noordoost 0.0
RIB --> De Gaard
Evaluatie wijkplatforms
Bijeenkomst PvdA
Local Democratie
Inventarisatie interesse wijkplatformleden
Je straat schoonmaken met de Gemeente
De Schoolstraat
Sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2 Notulen vergadering dd. 07 juli 2020
Agendapunt Wie
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3 Ingekomen stukken Aan /Opmerkingen
Onderwerp

Auteur/inbrenger

Eventuele actie

4 Hapje drankje bij Christiaan
4.1

Wijkplatformleden zijn uitgenodigd bij de voorzitter om eindelijk weer elkaar weer
eens fysiek te ontmoeten en bij te praten op een zondagmiddag/avond. Iedereen
neemt wat te drinken en eten mee.

4.2

Wordt georganiseerd door Patricia/Nico/Christiaan

4.3
5 Voortgang enquête
5.1

De voorlopige resultaten over 3 vragen in de bijlage. We hebben deze 3 vragen
tussentijds opgevraagd om te zien of goed op weg waren: wat blijkt --> we zijn
fantastisch op weg. Er zijn voldoende aanmeldingen om 6 energieteams te bemannen.
Moeten er 11 worden. Er hebben veel mensen extra info gevraagd. Er zijn
aanmeldingen/interesse voor de verkeersgroep en de burgerraad

5.2

Sluitingstijd eind september. Voor die tijd wordt er nog een keer goed geflyerd door de
hele wijk. Aandacht voor Nova Zembla (Karel Dormanlaan) en de Molenbergsteeg
(Vogelenbuurt)

5.3

We proberen een presentatie te laten maken via Labyrynth van de uitkomsten.
Maarten van het Wijkbureau heeft extra geld ter beschikking gesteld. Offerte komt
eraan.

6 Noordoost 0.0 --> 11 Buurt Energie Duurzaamheid teams opzetten
6.1

We gaan nog 1 keer flyeren om alle 11 teams te bemannen Financiële ondersteuning
voor de groepen wordt nu besproken en een aanvraag voor ingediend bij het
initiatieven fonds.
Wat is er nodig om op te starten? (Ruimte/sprekers/flyers) Tussen de 30 3n 60 mensen
nodig.

6.2

Christiaan en de trekkers van de teams gaan kijken hoe ze mensen kunnen motiveren
om te participeren. Eventueel kunnen deze mensen zich aansluiten bij het
wijkplatform.
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7 RIB --> De Gaard
7.1

Pia geeft uitleg over de raadsinformatiebijeenkomst gehouden op 7 september over de
Gaard.
Deze ging voornamelijk over het veranderen van de rijrichting. De uitkomst is nog niet
duidelijk De raadsleden gaan erover in gesprek. Zowel de gemeente als de wijk hadden
een verkeersdeskundige. Deze presentaties zijn ingediend. Doel is dat er geparkeerd
wordt aan de Lameruslaan. Als dit niet gebeurd zijn de verkeersmaatregelen niet
afdoende.

7.2

Er wordt gekeken naar de definitie van de RIB en de aanwezige platformleden vonden
de RIB hier niet aan voldoen. Er was geen uitwisseling en geen dialoog mogelijk.
Jurriaan schrijft hier een stukje over en er wordt besloten om een keer aandacht aan
dit instrument van de gemeente te besteden.

7.3
8 Evaluatie --> Wijkplatform Noordoost en Overvecht
8.1
8.2
8.3

Wijkplatform Noordoost en Overvecht zijn de beste van de klas - ze doen en hebben
veel gedaan tijden de zware corona periode.
De evaluatie is echter niet doorgestuurd door Andra Verstegen naar Els en Christiaan.
Els heeft het uit de notulen gehaald.
De 22ste gaan Christiaan en Els in overleg hierover. Suzanne van wijkbureau zal het ook
doorgeven een Maarten zodat de informatie in het vervolg wordt doorgezet.
Aandachtspunten zullen ook zijn de buurtbudgetten en “gezondere buurten”.

9 Bijeenkomst PvdA
9.1
9.2

Wordt 13 september om 20.00 gehouden: De PVDA wil in gesprek met de wijk
Uitnodiging voor wijkplatform leden, buurtcomités etc.
Wie heeft vragen om voor te leggen? Christiaan stuurt formulier door via de mail en ze
kunnen ingevuld en teruggestuurd worden naar hem.

9.3
10 Local Democracy ondersteunen
10.1 Er is een voorzitter gevonden voor nieuwe buurtcomité Tuindorp Oost ook iemand
voor de nieuwe Buurtcomité Vogelenbuurt Er is een ervaren coach gevonden om alle
Notulen bijeenkomst Wijkplatform
8 september 2021

Pagina 3 van 5

http://www.tuxx.nl/
nieuwe buurtcomités/ verenigingen te ondersteunen. Het opzetten op democratische
wijze met als doel zo veel mogelijke burgers een stem te geven over hun eigen
omgeving --> inclusiviteit en diversiteit vanuit collegeprogramma toepassen -->
verbinding tot stand brengen onder nog meer bewoners. Als er 11 buurtcomités zijn
vertegenwoordigd covert dat de hele wijk. Dat is het uiteindelijke doel.
10.2
10.3
11 inventarisatie interesse wijkplatformleden
11.1 Christian vraagt iedereen waar ze straks mee bezig willen zijn. Bijvoorbeeld: Burgerraad
--> opzetten Burgerraad in noordoost – Er is super response gekregen in onze buurt via
de wijk enquête. We hebben een zeer gemotiveerd team gevonden, die hiermee aan de
slag willen gaan om een bestuurlijke vernieuwing te realiseren:
Onze eigen Jurriaan - (Rijnlands Theorie Www.cooprijnlands.nl)
De eigenaar van het Onderzoeksbureau Labyrinth Nathan Rozema
https://www.labyrynthonderzoek.nl/
Gert Dijkstra van Stadspodium Utrecht (podium voorzitter/gespreksleider,
programmamaker en coördinatie) https://stadspodiumutrecht.nl/category/nieuws/ 8.4
Het oude overzicht wordt vernieuwd en aan het platform voorgelegd
11.2 Er wordt aandacht gevraagd voor democratische legitimiteit: Het Dilemma verbinding
houden met mensen en niet voor mensen.
11.3 De gemeente hoort faciliterend te zijn en ondersteunend. Dit is tegenwoordig vaak niet
het geval.
Uiteraard geldt dat ook voor een burgerraad.
12 Je Straat schoonmaken met de Gemeente
12.1 Je Straat schoonmaken --> samen met de Gemeente kunnen we veel doen. Samen met
Jasper Koek (de wijkbeheerder) afgesproken dat de gemeente de straat grondig zal
aanpakken als er gezorgd is dat alle auto's tijdelijk weg zijn. App onze wijk opzichter
Jacco 06.14215485 hierover als je dat wilt. De voorwaarden dat alle auto's, fietsen etc.
tijdelijk elders neergezet worden. Een paar uurtjes is meestal genoeg, dan kunnen we
samen met de gemeente aan de slag https://wijkplatformnoordoost.nl/tuinambassadeurs/
12.2 Er wordt opgemerkt dat mensen hier ook een eigen verantwoording in moeten hebben
en moeten zorgen dat de trottoirs toegankelijk moeten blijven voor rollators en
kinderwagens
12.3 Liever niet via handhaving: dat haalt betrokkenheid weg bij burgers.
13 De Schoolstraat
13.1 Bij een Schoolstraat wordt de straat voor de school afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer tijdens
breng- en haaltijden (twee keer per dag ongeveer 30 minuten). De straat is gedurende
deze tijden niet toegankelijk voor auto’s van ouders die hun kinderen brengen of halen.
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De afsluiting bestaat uit een hek en wordt bemenst door een verkeersregelaar en/of
ouder van de school. We vragen bewoners van de straat en omwonenden om zoveel
mogelijk rekening te houden met de afsluiting. Mocht het echt niet anders kunnen, dan
kunnen zij de verkeersregelaar vragen het hek opzij te zetten. Dit geldt
ook voor bezoekers of leveranciers. Daarom is bemensing van het hek een voorwaarde
voor de uitvoering van een Schoolstraat.
13.2 De Schoolleider van de Paulusschool doet mee aan een Pilot en deze staat op de lijst
hiervoor in 2022. Paulette gaat contact zoeken met haar. Victor heeft het geïnitieerd.
13.3 Er wordt opgemerkt dat de actie in eerste instantie bij de school zelf met liggen
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
Actielijst
Onderwerp
Borrel

Flyer

Opstarten
energieteams

Actie
Organiseren borrel “bring your
own”
Actie Christian neemt contact op
met Wout i.v.m. flyeren Nova
Zembla, etc.
Molenwerfsteeg is niet geflyerd
uitzoeken/Meenemen.
Actie iedereen wat heeft een
nieuw energieteam nodig om te
starten mail of contact Christian
hierover.

Wie
Gereed
Nico/Paulette/Christiaan

Christiaan/Wout

Allen

Actie Jurriaan 1 alinea over RIB
feedback.
RIB

Evaluatie

Jurriaan
Actie iedereen evaluatie
wijkplatform terugkoppeling
naar Christian sturen.

Allen

Actie iedereen welke vragen heb
je voor de PvdA
PVDA

Notulen bijeenkomst Wijkplatform
8 september 2021

Allen

Pagina 5 van 5

