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Verslag

Maandag 27 januari 2014
Hopje Hannemanplantsoen
19.30 uur begin van de vergadering.

: Alex Bergman, Rabia el Yalbi, Alette Vonk, Greet van Vliet, Els Vissers,
Wilma Hoekstra, De heer van der Toorn, Paul Zijp, Khalid Aakil,
De heer Houssinehsaini,, De heer Balarbi, Abel Ponger & Willy Nairain.
: Jane Jadoenath en Mona Mook, Zichtbare Schakel.
: Marianne van Erp.
: Rachel van der Veen, Zebra Welzijn.

1.
Opening en Mededelingen.
Paul opent de vergadering om 19.40 uur. Er volgt een korte voorstelronde.
 Alette stelt voor om de Zichtbare Schakel ook op de agenda te zetten.
 Rabia en Alex melden dat de nieuwjaarsreceptie is geweest en dat er ook een
vrijwilligersetentje is gehouden voor de vrijwilligers van het
Schilderswijkfestival.
 Dhr. van der Toorn brief gekregen van het MOC op 11 februari wordt hier een
bijeenkomst gehouden over reeks inbraken aan het Tenierssplantsoen.
 Els Vissers laat weten dat er een aantal portieken in de Van Dijckstraat zijn
gesloopt door vandalen.
 Greet van Vliet heeft een veiligheidsbeugel op haar voordeur gekregen. In
verband met de Nucleaire Top bijeenkomst op 24 en 25 maart verwacht Greet
weinig inzet van de politie in Schilderswijk.
 Willy meldt dat jongeren op het Jacob van Campenplein tot laat aan het
voetballen zijn. Bewoners kunnen de jongeren niet aanspreken, zij worden
uitgescholden door de jongeren. De wijkagent is al vaak langsgekomen, zo lang
de buren niet klagen kan de politie niets doen. Afgesproken wordt dat de
wijkagent voor het volgende BBO overleg zal worden uitgenodigd.
 Abel kreeg een tip van Alex, hij hoorde dat het OPS is opgehouden te bestaan.
Abel komt in het vervolg naar het BBO Midden Oost overleg. Ria Klein zal in het
vervolg ook uitnodigingen ontvangen. Joost Bakker de collega van Abel zal de
overleggen van BBO West bijwonen.
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2.
Zichtbare Schakel.
Jane en Mona stellen zich voor en leggen uit wat de Zichtbare Schakel voor bewoners kan
betekenen. De Zichtbare Schakel is niet leeftijdsgebonden, zij kijken welke hulp een bewoner
nodig heeft en zoeken de juiste instanties bij het probleem. Als cliënten geen hulp willen
worden ze hier ook niet toe gedwongen.
Voor de inzet van de Zichtbare Schakel hoeft geen indicatie te worden aangevraagd en is
volledig kosteloos. Ze leveren geen zorg, zij zoeken zorg voor cliënten.
De Zichtbare Schakel is een landelijk project geweest, uit onderzoek gebleken dat mensen de
juiste hulpinstanties niet konden vinden. Zij werken dit jaar nog vanuit de overheid, voor
volgend jaar is dit nog onduidelijk. Ze geven ook telefonisch advies.
Paul dankt Jane en Mona voor hun komst.

3.
Plannen 2014.
Paul vraagt of De Paraplu al plannen heeft ingediend bij de gemeente.
 Alette geeft aan dat alleen de Nieuwjaarsreceptie is ingediend.
 Het BBO Groen plan is nog niet ingediend omdat hierover nog onduidelijkheid
is.
Tijdens Heidagen zijn er een aantal punten besproken.
 Standpunt innemen, stem laten horen en doorpakken.
 Ontwikkelen wijkkader.
 Vocht & Schimmel. Hiervoor is een enquête gemaakt. Hieruit wordt dan een dossier
opgebouwd. Khalid heeft ook veel te maken met schimmel in het complex van zijn
bewonerscommissie, Blok 25. Veel bewoners zijn geholpen door Haagwonen maar
veel bewoners ook niet. Rabia vraagt of meneer een keer met zijn dossier wil
langskomen. Hij geeft aan dat de Jacob Catsstraat nr 9 heel erg veel overlast heeft.
Alette vraagt aanwezigen of zij enquête willen uitdelen aan bekenden.
Donderdag heeft Greet een bewonersbijeenkomst van haar bewonerscommissie. Zij heeft
Dave Smits uitgenodigd, zij wil de straten herbestraat hebben. Afgesproken was dat dit in
januari zou gebeuren maar tot nu toe is er niets gebeurd.




Gezondheidszorg. Dit jaar zal er een Gezondheidsplein georganiseerd worden op het
Van der Vennepark.
Schilderswijkfestival. Ook dit jaar zal weer het Schilderwijkfestival georganiseerd
worden.
De BBO Midden Oost wil in het voorjaar een Lentebeurs organiseren. Zij willen dit
samen doen met geïnteresseerde bewoners, er kunnen bijvoorbeeld boomspiegels
beplant worden, geveltuintjes aangelegd worden maar ook binnentuinen kunnen
worden aangepakt. Alette vraagt hoe en waar de BBO dit wil organiseren. Abel wil
ondersteunen waar nodig. Greet wil donderdag even afwachten en kijken welke
bewoners mee willen helpen, hierna neemt zij contact op met Alette. Afgesproken
wordt dat de Lentebeurs op het Hannemanplantsoen georganiseerd zal worden
Khalid en de heren Houssinehsaini en Balarbi willen meehelpen. Willy denkt erover
na.
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Khalid laat weten dat er veel klachten zijn van bewoners die een beneden woning
hebben. Zij hebben last van de geveltuintjes, vooral met ramen zemen is het lastig.
Sommigen gebruiken de geveltuintjes als fietsenstalling. Wilma en Els geven aan dat
de hekjes/geveltuintjes er al 8 jaar jaar staan. Haagwonen is verhuurder van het pand
en heeft bewoners in het verleden wel geïnformeerd over het maken van de
geveltuintjes met hekjes.
Khalid vraagt of het een idee is om een voetbalvereniging op te richten in de Schilderswijk,
dit zal de overlast van jongeren terugdringen. Alette laat weten dat de buurtvaders dit jaar
weer een voetbaltoernooi gaan organiseren. Ook zijn er genoeg sportactiviteiten voor
jongeren in de wijk.
De afspraak om het dossier van Blok 25 vocht & schimmel te bespreken zal plaatsvinden
donderdag 6 februari om 9.00 uur in de van der Neerstraat 238. Hierbij aanwezig zijn: Abel,
Alette, Rabia en Khalid. Alette stuurt morgen een mail rond, zodat elkaars mailadressen
bekend zijn en klachten alvast aan elkaar doorgegeven kunnen worden.
De heer van der Toorn laat weten dat de eigenaar van de Turkse Snackbar bezoekers illegaal
laat parkeren op het terrein van Haagwonen aan de van Dijckstraat. De politie kan niet
handhaven op eigen terrein van Haagwonen. Het heeft de aandacht van Haagwonen.
Abel belooft deze week langs de heer van der Toorn te gaan.
4.
Veiligheidsbijeenkomst Tenierssplantsoen.
Het MOC heeft ernstige overlast van jongeren. Deuren worden ingetrapt, er is vuurwerk
naar binnen gegooid. Ook wordt er regelmatig ingebroken in de buurt. Dit is de reden dat
het MOC op 11 februari om 19.00 uur een veiligheidsbijeenkomst houdt. Jongerenwerkers
en de wijkagent zullen ook aanwezig zijn.
5.
Tram 11 en 12.
Paul geeft het woord aan Alex. Lijn 12 zal drie maanden niet rijden tussen Hollands Spoor en
de Goudenregenstraat, door werkzaamheden aan de Valkenboskadebrug. Vanuit Regentes
Valkenbos wordt stampij gemaakt om vervangend vervoer. De HTM heeft aangegeven dat
lijn 11 wel blijft wel rijden. Alex heeft vandaag samen met Alette een brief opgesteld, deze
wordt a.s. woensdag in de raadscommissie besproken. Voor bewoners vanuit Duindorp is er
vervangend vervoer geregeld, de HTM bus zal vanuit Duindorp naar de Goudenregenstraat
rijden daar zijn voldoende overstapplekken voor de reizigers.
Het bestuur van De Paraplu heeft gevraagd om een passende oplossing, dus een pendelbus.
Bij de raadscommissie a.s. woensdag zal worden ingesproken door Rover en de
Bewonersorganisatie ReVa.
6.
Enquête Schimmel en Vocht.
Zie punt 3.
7.
Rondvraag en Sluiting.
Het vergaderschema van de BBO Midden Oost wordt vastgesteld.
Paul sluit de vergadering 21.30 uur
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