Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard
d.d. 15 februari 2016
Aanwezig:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Diana v.d. Steen, Gilta Vinck,
Elly Slegtenhorst, Frank van Lent, Joop de Groot, Mark Hoffman,
10 bewoners van de Ruwaard
Afwezig: Bart Hoes, Gerrie Mulders, Eyup Yildiz

1. Opening
Rien van Boxtel opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Spreekrecht bewoners
Pascal en Nikita Netten vragen zich af of er een mogelijkheid bestaat een
AED in de Wagenaarstraat te hangen eventueel met hulp vanuit de
gemeente. Het is een wijk met veel ouderen en de dichtsbijzijnde hangt in
Residence Sibelius.
Rien van Boxtel legt uit dat er op meerdere plaatsen in de wijk een AED
hangt, er is veel vergrijzing in de wijk. Helaas ziet hij geen mogelijkheid
om of vanuit de gemeente of vanuit de wijkraad aan de vraag te voldoen.
Er wordt wel geopperd dat bewoners samen kunnen werken om dit
mogelijk met crowdfunding voor elkaar te krijgen. Mocht er dan een klein
gat over blijven, dan kan er altijd nog een beroep op de wijkraad gedaan
worden.
4. Vaststellen definitieve agenda
Aan punt 9 wordt (Werkgroepen) punt g = Gezondheid in de stad
toegevoegd.
5. Politie
Naar aanleiding van het verslag vorige vergadering ligt Mark Hoffman de
cijfers van 2014 – 2015 toe;
Doordat de overheid steeds meer bezig is om burgers op te roepen
geweldsdelicten te melden komen er inderdaad steeds meer meldingen
ook omdat mensen durven te melden via misdaad anoniem
Er is een substantiele daling van handel volgens de opiumwet. Politie is
hier actiever mee bezig.
24-03 wordt er een gemeenschappelijke avond georganiseerd door
Wijkraad, Rucrea, Gemeente, Politie en Ons-Welzijn over ‘’Hoe om te
gaan met Whatsapp. Dit zal worden gehouden in de Iemhof en het ligt
aan het aantal aanwezigen welke zaal gebruikt zal gaan worden.
Wijkgroepen kunnen aan Rucrea doorgeven met hoeveel personen zij
aanwezig willen zijn.
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In de diverse wijken zullen ‘Buurtpreventie-borden’ opgehangen worden.
Sinds januari zijn er 4 inbraken gemeld waarvan er 2 tijdens carnaval
waren gepleegd. In de wijk zijn een 3-tal gevallen van brandstichting
gepleegd, 2 daarvan is de oorzaak niet bekend de 3de is een nader
onderzoek gaande.
Vraag Johan Juurlink: waar een melding van schade (bijv. schade aan een
lantaarpaal) te melden waarbij een voertuig bij betrokken is.
Antwoordt: dit moet worden gemeld bij de gemeente.
6. Actielijst
Lijst wordt besproken. Vooral de vele regen zorgt voor heel veel
wateroverlast in diverse stukken van de wijk.
Vooral stukken van het Elzenhoekpark is de grond ernstig verzadigd en
kan het water geen kant op. Joop de Groot beloofd hier naar te kijken.
Ook de verstopping bij de Ministerhof wordt door Joop de Groot
meegenomen.
7. Verslag van 18 januari 2016
punt 3 – inzake hondenuitlaatplaatsen – kan er worden gemeld dat er
door de gemeente direct actie is ondernomen en dat het hek bij de
rotonde wordt verzet. Dit na overleg met de bewoners.
Els meldt dat er bij het terrein ri SV Ruwaard een hek is gestolen en heeft
dit bij de gemeente gemeld.
In de Rucreant een plattegrond van de terreinen + de regels inzake dit
nieuwe beleid plaatsen.
punt 8 + 9 – Johan Juurlink mist zijn vragen in het verslag, te weten: - verduidelijking te krijgen betreffende uitgevoerde 0-meting.
- De wens van Johan om bij keukentafelgesprekken de vraag te stellen: is
er uberhaupt wel behoefte aan sportvoorziening voor mensen met een
beperking.
punt 10 – begroting werd tijdens de vergadering vastgesteld dus is niet
meer in concept.
punt 11 – Joop geeft aan niet te weten waarvoor het akkoord van de
gemeente is. Het antwoordt is dat men wacht op de bouwvergunning voor
een te bouwen afdak.
punt 12 – Johan Juurlink geeft weer aan dat de website van de gemeente
alles behalve motiverend is. Dit naar aanleiding van de link die er staat.
punt 14 – de geconstateerde haarscheurtjes in De Dromer is door Frank
van Lent gemeld bij de gemeente. Hierover is nog geen terugkoppeling.
8. Stand van zaken: “proeftuin” – “Sociaal wijkteam”
Doordat beide heren niet aanwezig kunnen zijn is er weinig meer te
melden dan dat Bart Bakker bezig is met de “proeftuin”.
Voor vragen over of contacten met het Sociaal team kan met een e-mail
sturen aan Bart Hoes of hem telefonisch benaderen.
9. Werkgroepen:
a. Wagenaarstraat – er is duidelijkheid over de hofjes. Er zal dezelfde
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strategie gebruikt gaan worden als met de Staringstraat. Er zijn veel
mensen bereidt actief mee te werken. Mensen zullen benaderd worden
door Bart Hoes.
b. Midzomerfestijn – zaterdagavond is ingevuld, de ballonvaart zal
plaats gaan vinden en de avond (in het kader afsluiting 50 jaar Ruwaard)
zal worden afgesloten met een vuurwerk. Er wordt een loterij gehouden
tijdens de avond en er is een band. Vanuit Rucrea is er extra sponsoring
toegezegd.
Er zijn 5 fietsen nu ingevuld dus er zijn nog plaatsen.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om mee te liften met Tuin der
Lusten.
c. 50 jaar Ruwaard - Niets te melden
d. BuurtwerkT - Niets te melden
e. Ontmoeten (Iemhof) - Niets te melden
f. Stand van zaken invulling locatie voormalige Elzeneindschool –
er gaat een datum geprikt worden om de buurtbewoners op de hoogte
te brengen van de vorderingen van Slowcare
g. GIDS – geinteresseerden en sportaanbieders vanuit de wijk bij elkaar
brengen op een doordeweekse dag.
Mensen in de wijk vragen naar kleine clubjes (bijv. wandelclubjes)
zodat ook zij in kaart gebracht kunnen worden door GIDS.
10.Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Els; er is een actie gaande om plastic doppen van flessen, pakken etc. in
te zamelen zodat er een blindegeleidehond aangeschaft kan worden. Els is
gevraagd inzamelpunt te zijn, iedereen kan dus doppen inleveren bij een
wijkvergadering of bij Els thuis.
11.Ingekomen en uitgaande post
geen op- aanmerkingen
12.Rondvraag
Gilta – 19-03 opening diagnostisch centrum
Jan van Orsouw – parkeeroverlast Staringstraat, wat wordt hiermee
gedaan met name in de bocht bij de school.
Er worden gele lijnen getrokken.
13.Sluiting
21.29 uur wordt de vergadering afgesloten met de uitnodiging in de bar
nog iets te nuttigen.
Volgende vergadering is maandag 21 maart.
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