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Notulen
Bijeenkomst wijkplatform
Datum:03 maart 2021

Tijd: 20.00

Locatie: Zoom

Aanwezig: Zie Presentielijst
Voorzitter: M.R.J.Naethuys
Notulist: M.P.A.Kemper
Datum volgende vergadering:
7 april 20.00

Agenda
1
2
3
4
5

6
7

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken Aan/Opmerkingen
Introductie Paul Herfs als vertrouwensman voor Wijkplatform
Voortgang Enquête: → toelichting Christian
Deel buurtcomités 1. Vogelenbuurt 2. Tuinwijk-west - Tuinwijk-oost 3. Lauwerecht Staatsliedenbuurt 4. Wittevrouwen 5. Zeeheldenbuurt 6. Huizingabuurt 7. Tuindorp 8.
Tuindorp-Oost 9. Voordorp 10.Veemarkt
Deel 2 → MKB
Deel 3 → Wijk breed thema’s
Bespreken Buurtbudgetten Maarten Griendberger. Hoe gaan we dit oppakken?
Indien de tijd het toelaat: Inlichtingen Noordoost 0.0.

-

Mededelingen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2 Notulen vergadering op de website met de video-opname
Agendapunt

Wie

Geen
bijzonderheden

Notulen bijeenkomst Wijkplatform

Opmerking
geen
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3 Ingekomen stukken Aan /Opmerkingen
Onderwerp

Auteur/inbrenger

-agenda

- vragen De
Gaard
- brief aan
Linda
Voortman
- MKB vragen
- Vrijwilligers
mogelijkheden
enquête
Noordoost
2021merkingen

Eventuele actie
Geen
18 of 30 Maart is er een bespreking tussen de Gemeente
en de bewoners over alle bevindingen en gevolgen.

4 Introductie Vertrouwensman
4.1

Vanaf heden heeft Paul Herfs de taak van vertrouwensman voor het wijkplatform Noordoost
en de buurtcomités op zich genomen. Hij heeft zich voorgesteld aan de wijkwethouder Linda
Voortman. Er komt een introductie stukje in “Mens en Wijk”. Als er behoefte bestaat aan een
vertrouwelijk gesprek over een onaangename bejegening met bewoners tijdens
werkzaamheden voor het wijkplatform/buurtcomité, neemt u dan contact met Paul Herfs op.
Dat kan door hem een mail te sturen:
Zijn mailadres is: paul.herfs@gmail.com

4.2
4.3

5 voortgang enquête
5.1

De enquête loopt volgens plan. De vragen en thema’s zijn uitgezet en 7 maart moeten de
vragen ingediend worden bij Hanneke van Labyrinth. Hanneke Kastelijns, 0611191451
/ h.kastelijns@labyrinthonderzoek.nl, projectleider Labyrinth te bellen of e-mailen. Met vragen
kunnen jullie bij haar terecht

5.2

Deel 1 is aan de lokale buurtcomités overdragen voor het maken van de vragen.

1. Tuindorp Oost Varsha Bhoendie, Paul Herfs,Pia Kemper
2. Huizingalaan, K. Doormanlaan buurtcomité heeft geen interesse /Hebben eigen
enquête gehad. Wijkplatform misschien vragen over uitkomst.

3. Lauwerecht & Staatsliedenbuurt: Niet; eigen enquête gehad . Er staan initiatieven op
de website; misschien omzetten in vragen.

4. Tuindorp, van Lieflandlaan --> Bas Pikkers , Tuindorps belang
5. Tuinwijk West & Oost Pim Fok
Notulen bijeenkomst Wijkplatform
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6. Vogelenbuurt --> Rob van Dijck
7. Voordorp --> Regina Visscher
8. Wittevrouwen --> Nico Holvast
9. Zeehelderbuurt, Hengeveldstraat --> Werner Sikken ,Nova Zembla
10. Veemarkt --> Lisanne Boer ,Buurtcomité
Deel 2 is MKB ers vragen hoe we hun kunnen ondersteunen. Vragen zijn opgesteld door
Danny, Varsha en VVD Raadslid Martijn van Dalen.
Deel 3 Wijkbrede thema’s zijn ook bijna rond
5.3

De planning is , afhankelijk van Labyrinth , dat half maart de enquête wijkbreed uitgezet gaat
worden.

6 Onderwerp Buurtbudgetten ,initiatieven fonds en Buurtpacten
6.1

Maarten geeft uitleg. Neemt als voorbeeld Noordwest: aantal plannen waarop gestemd kan
worden door de buurt. Het plan met de meeste”likes” wordt winnaar van het budget, indien de
Gemeente dit haalbaar vindt. In Noordwest 5 winnaars.
Input vanuit wijkplatform?
Dit loopt naast het “initiatieven fonds” waar bewoners een beroep op kunnen doen.
Buurtbudgetten: meer zeggenschap bijv. meer groen; is laagdrempelig.
De buurt wordt actief betrokken: Fonds –idee- zoeken voor draagvlak- aanvraag.
De buurtpacten kunnen eventueel hierbij aansluiten en gekoppeld worden.
Jurriaan draagt aan dat het misschien leuk is om scholen uit te nodigen en ze te laten
participeren door een klas die een plan maakt. Wout geeft aan een buurtcomité te weten

6.2

Initiatieven fonds heeft (ongeveer 70.000,- overgebleven 2020) 370,000 voor 2021
Desiree wijst op mogelijke ondersteuning (nieuwsbrief).
Jurriaan: Cursus of workshop ontwerpen/geven voor ondersteuning.
Goede ideeën met draag vlak kunnen ingediend worden bij Maarten:
m.grienberger@utrecht.nl. Uit de enquête uitkomst: ideeën evalueren

6.3

Buurtpacten: uitnodiging voor Anthoniek voor gesprek Buurtpact Noordoost met Christiaan en
Jurriaan: gind niet door. Jurriaan stelt voor om met buurtcomités toch in gesprek te gaan,
akkoord. Er moet een groep van 3 mensen komen om dit helderheid te geven (Jurriaan, Reliëf
en Maarten),, Jurriaan is de initiatief trekker  van Bottom up oppakken  krachten van
buurtcomités herkennen en erkennen dan inzetten

7 : Inlichtingen Noordoost 0.0.
7.1

Op 7 januari is er een gezamenlijke bijeenkomst gehouden aangaande een burger
initiatief wat heet: Noordoost 0.0. Wat dit initiatief anders maakt dan anderen is dat
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we apolitiek willen zijn. Zoals we herhaaldelijk gezegd hebben:
oorzaak klimaatverandering is betwist maar de consequenties ervan niet
grotendeels niet --> die zijn voor iedereen te zien.

7.2

Alle politieke partijen zijn gevraagd om mee te laten participeren. De volgende
partijen hebben al ja gezegd: we gaan nog verder natuurlijk want we hopen 'alle'
andere partijen te kunnen overtuigen om deel te nemen. Tot nu toe hebben de
volgende partijen ja gezegd en doen mee.
1. Groenlinks, 2. VVD, 3. PvdA, 4. D66, 5 Student en Starter, 6. S.P.
Zij worden gekoppeld aan “ trekkers “en buurten; Energiegroepen creëren en betrekken van
bewoners om daaruit positieve en negatieve punten met elkaar kunnen delen/van elkaar leren,
kortom kennis uitwisseling!
Basis: Het opstellen van 10 punten + de spelregels opstellen.Hier is de link van de afgelopen
bijeenkomst. https://wijkplatformnoordoost.nl/noordoost-0-0/
Desiree draagt aan intervisie mogelijkheid:” Oud en Nieuw” helpen elkaar verder.

7.3

- Mededelingen
-.1

Voorstellen van Biem Lap, komt in volgende wijkplatform en is van bewoners van de Samuel
Muller Woongroep in het seniorencomplex Vitae Veste langs de Samuel Mullerstraat met de
ingang aan het Willem van Abcoudeplein in Tuinwijk. zij vragen uw bijzondere aandacht voor
de gevolgen die de bouwplannen Nieuw Buurland voor ons zullen hebben.
Volgende vergadering aandacht voor de Visie en de Missie van het wijkplatform: Wat willen we
doen;Waar gaan we mee bezig en hoe gaan we dat doen
(Thema’s uit de enquête: proactief en reactief benaderen)
Voorstellen Reilif Bonse: Sociaal Makelaar bij DOCK (Varsha en Jurriaan willen contacten)

-.2

-.3

- Wat verder ter tafel komt
-.1
-.2
-.3

- Rondvraag
-.1
-.2

Varsha en Jurriaan willen contacten met Reilif
Maarten: De afdeling veiligheidszaken heeft het verzoek gedaan of er mensen willen helpen bij
het ondersteunen van de buurten bij vragen en adviezen over digitale veiligheid van de
bewoners. Zij krijgen dan een training en kunnen mensen adviseren om zich beter te
beschermen (via Nextdoor en/of flyers en aanspreekpunten).

Notulen bijeenkomst Wijkplatform

Pagina 4 van 5

http://www.tuxx.nl/
- Sluiting
Desiree leest mooi gedicht voor: “Avondklok”
De voorzitter sluit de vergadering

Actielijst
Onderwerp
Contact
gegevens

Actie
Varsha en Jurriaan willen contacten met
Reilif

Wie
Christiaan

Noordoost 0.0

Alle buurtenergie trekkers bellen
en vragen wat hun mening is / hoe
ze het ervaren hebben

Christian

Noordoost 0.0

Alle participerende raadsleden
bellen en vragen wat hun mening
is / hoe ze het ervaren hebben

Christian

Buurtpact

Buurt
Budgetten
Noordoost 0.0

Initiatieven
fonds
Noordoost 0.0

Christian maakt 3 buurtcomité
afspraken voor Jurriaan, Maarten en
Reilif
Er wordt gezocht voor welwillende
buurtcomités -> bijv via Wout

Christian

Christian vraagt Desiree of ze
helpen wil met structuur van
Noordoost 0.0. Dat wil ze graag.
Christian organiseert het

Christian

Cursus of workshop ontwerpen/ cq. geven
voor ondersteuning: Hoe moet ik een
initiatief starten
Initiatievenfonds lanceren via een
School. Maarten gaat een school
bellen en afspraak maken.
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Gereed

Christian

Reilif en
Jurriaan
Jurriaan en
Maarten

Pagina 5 van 5

