Verslag BREED BUURT OVERLEG SCHILDERSWIJK Midden/Oost
Datum:
Locatie:
Tijd:
Aanwezig

Gasten
Afwezig m.k.
Verslag

Maandag 24 februari 2014
Woodstock
19.30 uur begin van de vergadering.

: Paul Zijp, Alette Vonk, Greet van Vliet, Els Vissers, De heer van der Toorn,
Marian Lubbers, Willy Narain, Dhr. Aakil, Dhr. Luyando, Dhr. El Moumni, Dhr.
Bouhayoufi, Margriet Procee (HaagWonen), Cees van Nus (Wijkagent)
: Fia Groot en Emiel Veldkamp , De Groene Mussen.
Tineke de Groot en Esther Kaptein, Wijkleerbedrijf Van Ostadestraat.
: Alex Bergman & Rabia el Yalbi.
: Rachel van der Veen, Zebra Welzijn.

1.
Opening en Mededelingen.
Paul opent de vergadering om 19.45 uur. Er volgt een korte voorstelronde.
 Alette meldt dat er twee kunstprojecten aan het verdwijnen zijn. De vraag is of het BBO
dit ook ondersteunt. Het gaat om een kunstproject aan de Van Dijckstraat/
Tenierssplantsoen. Margriet laat weten om het kunstwerk te behouden het steen voor
steen verwijderd worden. Het andere project is in de Jacob Catsstraat bij de
voetlbalkooi, de kunstenares heeft hier vandaag over gebeld met de Paraplu, zij vroeg
zich af hoe hier vanuit de Paraplu over gedacht wordt. Paul zal contact opnemen met
Staedion en Alette met HaagWonen.
 Willy meldt dat er nog steeds hangjongeren zij op het Jacob van Campenplein.
 Els is bij de Teniersstraat beroofd om 9.00 uur ’s ochtends, zij heeft hier flinke blauwe
plekken aan overgehouden. Bij Tenierssplanstoen is het momenteel onveilig.
 Dhr. Aakil hoort veel klachten van bewoners over het niet plaatsen van ORAC’s aan het
Tenierssplantsoen. De bewonerscommissie heeft een mail naar de gemeente gestuurd,
zij kregen te horen dat zij geen ORAC’s krijgen. Bewoners moeten nu ver lopen om hun
afval te dumpen. Veel van de bewoners zijn ook ouderen. Paul gaat de richtlijnen
opzoeken en de klacht wordt ook doorgegeven aan Mammar.
 Dhr. Luyando laat weten, nu het voetbalveld aan de Van Ostadestraat, Jacob Catsstraat
weggaat, er niets meer voor de jongeren te doen is. De bewoners zijn niet ingelicht
over de herinrichting. Alette gaat hier achteraan. Dhr. Luyando vraagt of de jongeren
een plekje kunnen krijgen. Als jongeren in gesprek willen met The Mall dan kan dat.
Dhr. Luyando zal het de jongeren vragen en laat het weten.
 Tineke de Groot meldt dat er veel brood op straat gegooid wordt in de wijk. De politie
doet hier niets mee, het handhavingsteam houdt zich hiermee bezig.
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2.
Wijkleerbedrijf Schilderswijk, Tineke de Groot en Esther Kaptein.
Rabia heeft voorgesteld om het Wijkleerbedrijf uit te nodigen voor het BBO Midden Oost. Esther
vertelt over het Wijkleerbedrijf, zij zijn gevestigd in de Van Ostadestraat 110. Momenteel lopen 23
personen bij hun stage, zij volgen de opleiding Helpende/Zorgende Welzijn Niveau 2. Zij lopen vier
dagdelen stage in de wijk, zij doen klussen bij bewoners in de wijk, zoals schoonmaak,
boodschappen, spelletjes etc. Bewoners kunnen deze hulp aanvragen. Het Wijkleerbedrijf krijgt
meestal verwijzingen van De Zichtbare Schakel.
Esther en Tineke zijn hier vandaag aanwezig om meer bekendheid te geven aan het Wijkleerbedrijf,
zij willen meer bewoners bereiken en vragen aanwezigen om bewoners naar hun door te verwijzen.
Tineke de Groot is bereikbaar onder nummer 06 54283141.
Het gebruik maken van de stagiaires van het Wijkleerbedrijf is kosteloos.
Voor de opleiding Helpende/Zorgende Welzijn, niveau 2 moet men een taalachterstand hebben, zij
moeten wel kunnen lezen en schrijven. Men loopt 1 jaar en 3 maanden stage.
Paul vraagt waar dit initiatief vanuit gaat, Esther geeft aan vanuit Calibris en Capabel. Het project
loopt momenteel alleen in Schilderswijk. De stagiaires doen geen medische handelingen. Tineke
stuurt de flyer door.

3.
Concept verslag van 27 januari 2014.
Niet besproken.

4.

Wijkagent Cees van Nus.
 Willy geeft aan dat op het Jacob van Campenplein veel overlast is van jongeren die tot
’s avonds laat voetballen. Cees geeft aan dat hierover geen meldingen bij de politie
binnen zijn gekomen. Komen er geen meldingen dat kan de politie ook niets doen. Ook
laat Cees weten dat de jongeren gewoon benaderd kunnen worden.
 Marian laat weten dat er op het Om en Bij pas geleden drie keer is ingebroken, op dat
moment was het ook drie dagen donker in de straat omdat de verlichting het niet deed.
Marian heeft handtekeningen opgehaald bij buurtbewoners om cameratoezicht te
krijgen. De bewoners vinden het een ook rommeltje in de straat. Bewoners hebben ook
aangeven dat er een woning illegaal bewoond wordt. Margriet geeft aan dat het niet
aan de afdeling woonfraude is gemeld. Over deze woning zijn geen meldingen
binnengekomen. Dhr. Luyando geeft aan eerder een melding te hebben gedaan bij
HaagWonen maar dat zijn melding niet geregistreerd is.
 Greet vraagt of de Pandjesbrigade bezig in de Koningsstraat, Cees en Margriet weten
hier niets van af. Greet vindt dat het harder aangepakt moet worden.
 Marian laat weten dat Woodstock wordt verbouwd, het Leger des Heils trekt ook in dit
pand. Bewoners weten van niets. Alette stelt voor om voor een volgend BBO overleg
het Leger des Heils en de gemeente uit te nodigen.
(nb. Greet van Vliet heeft op 26 februari contact opgenomen met Gerard Verspuij, hij
gaat uitzoeken hoe het precies zit en laat dit Greet weten)
 Bij de Q park garage in de Borsboomstraat zijn ook regelmatig hangjongeren. Zodra de
politie hierover een melding krijgen kunnen zij iets doen, zij hebben de sleutel van de
garage.
 Emiel vraagt wat de politie doet aan de bestaande drugspanden die bekend zijn, de
politie doet wel invallen maar de panden en de overlast blijven bestaan. Cees geeft aan
dat er te weinig meldingen binnen komen dus dat er geen dossier opgebouwd kan
worden. Margriet zegt dat Staedion geen meldingen binnen heeft gekregen over dit
pand. De bewoners ervaren veel overlast. Greet geeft aan dat de bewoners zelf ook
een dossier moeten opbouwen. Bij de politie zijn de afgelopen 6 weken geen
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meldingen binnen gekomen, Cees laat weten dat de politie het in de gaten blijft
houden. Paul vraagt of de meldingen een nummer krijgen, bij de gemeente is dit wel zo
maar bij de politie niet. Telefonische meldingen komen bij wachtcommandant binnen,
niet duidelijk wat hiermee gebeurd. Het is beter om meldingen direct te doen bij de
wijkagent.
Dhr. Aakil vraagt of de politie iets doet aan hondenoverlast, dit doen zij niet maar het
handhavingsteam wel.
Alette vraag Cees hoe de bijeenkomst bij het MOC is geweest. Hierbij waren de politie,
de gemeente en mensen van de moskee aanwezig. Cees weet het niet en laat hier een
volgende keer meer over weten. Dhr. Aakil laat weten dat de bijeenkomst eigenlijk
meer een soort kennismaking was. Paul stelt voor om Marianne van Erp weer eens
vragen om langs te komen.

5.
Groenplan/Lentebeurs.
De gemeente (Dave Smits) is bij Greet langs geweest, afgesproken is dat de gemeente met een tafel
en stoel op het binnenterrein gaan zitten om bewoners te vragen wat zij willen op het binnenterrein.
Margriet geeft aan dat HaagWonen bereid is om te praten over het herinrichten van
binnenterreinen, alleen hebben zij hier geen financiën voor.
Het bestuur van De Paraplu gaat morgen de plannen met de gemeente bespreken. Alette stelt voor
om alvast een datum te prikken.
Fia geeft aan dat de Groene Mussen subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente en bij Fonds1818,
deze hebben zij gekregen. De bewonerscommissie zoekt nu mensen die willen helpen bij het
onderhoud hun tuin. De Groene Mussen krijgt nu een hek, hiervoor hebben zij subsidie aangevraagd.
Bewoners die willen plukken zullen ook gevraagd worden om te helpen. Fia stelt voor om ook eens
op de website www.gezondegronden.nl te kijken.
Afgesproken wordt om de Lentebeurs te houden op zaterdag 12 april. Een werkgroepje moet
binnenkort samenkomen, hierin nemen plaats Greet van Vliet, Dhr. Aakil, Dhr. El Moumni, Dhr.
Bouhayoufi, De Groene Mussen,Paul Zijp en de Delprat Commissie. Afgesproken wordt dinsdag 4
maart om 19.30 uur in het Hopje Hannemanplantsoen.

6.
Rondvraag en Sluiting.
Paul sluit de vergadering 21.35 uur.

Volgende vergadering maandag 31 maart 2014 om 19.30 uur
Hopje Hannemanplantsoen.
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