
Verslag wijkplatform 29 maart 2017 

Aanwezig: J. Koster, M.B. Boerman , C. Mulder, J.H.V. Verouden, C. Klokgieter, W. Berndsen, A. Rats, 

Carin Nyst, Tred. V.d. Werff (pol), K. de Graaf, S. Barterls, J. Postma, A. Horsman, E. Keijzer, A. Jonker, 

P. Stöve, D.G Neleman, M. v.d. Meer, Jan Veranst, Johan Th. Bos, J.H. de Jong, B. Jonker (voorz) en 

Marjo Fambach (not. 

 

1. Opening  

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur 

2.  Mededeling 

Er zijn geen mededelingen 

3.  Verslag 

Pag. 4 Beneluxbaan. Een vraag: Kunnen hulpdiensten wel langs de Beneluxbaan als straks alles open 

ligt? Fred. Vd Werf legt uit dat politie vaak eerder dan de ambulance ter plaatse komt. Zij maken dan 

de weg vrij. Lijn 5 gaat een andere route rijden. Dit ligt bij de regioraad en wordt nog vastgesteld. 

4. Mozaiek bij de Nieuwe Bankrashal 

Dank aan Joop de Jong. Joop geeft een samenvatting van de stappen die hij heeft ondernomen om 

het kunstwerk een plek te geven bij de nieuwe Bankrashal. Dhr. Boerman zegt het leuk te vinden dat 

er een nieuwe plek is en dat er nog een bordje of plaquette moet komen om het verhaal achter het 

kunstwerk te vertellen. Gekeken moet worden of er een bijdragen vanuit het wijkplatform nodig zijn.  

De onthulling zal plaatsvinden op 12 mei. Er komt een uitgebreid programma. Johan Anema vertelt 

over het programma. Die avond is de volleybalinterland Nederland Tsjechië in de Emergohal. De 

geplande wijkactiviteiten zijn een Vita beweegactiviteit, vervolgens de Bankras awards, een 

proeverij/buurtfeest voor de wijkbewoners en een receptie met een oud-topspeler voor de 

onthulling. Aansluitend dan de interland in de Emergohal. De volgende week start de kaartverkoop.  

5. redactie nieuwe wijkkrant 

De Wijkkrant zal 4 keer per jaar verschijnen. De kosten zullen 50/50 verdeeld worden met het 

wijkplatform. De kosten zijn ongeveer 2200 tot 2300 euro. Saldo van het wijkplatform is €13.000 

waarvan € 4.000 naar de wijkkrant gaat. Sanne vult aan dat er advertentie-inkomsten gaan komen 

waarmee de kosten met het wijkplatform verrekend worden.  

Gevraagd wordt om input voor de wijkkant, verhalen van mensen. Peter Stove wil wel iets schrijven. 

Ondernemers kunnen adverteren. Zij kunnen korting geven aan wijkbewoners.  

Op de website komt de krant in pdf.  

 

6. Budget 

Er gaat geld naar de wijkkrant (zie punt 5). De receptie voor de onthulling van het mozaïek wordt 

betaald (punt 4). Na de vergaderingen die 4 keer per jaar plaatsvinden is er de mogelijkheid om nog 

even iets te drinken. Die kosten betaalt het wijkplatform. 

7. Ontwikkeling terrein oude Bankrashal 

Er is nog niets bekend over het terrein, volgens de projectenlijst is er nog niets gepland. Als er meer 

bekend wordt, komt er een notitie, een zienswijze, de normale gang van zaken. Gevraagd wordt of er 

een speelterrein kan komen. De buurt is goed voorzien van speelterreinen. Het speelterrein achter 



de Schakel is open na schooltijd. Er volgt een discussie over de locatie. De school wordt uitgebreid. 

De ruimte krijgt mogelijk een maatschappelijke bestemming, er is niet bekend of er woningen 

komen. Gevraagd wordt naar de status van het projectlijst. De voorzitter legt uit dat als meer bekend 

wordt, men een zienswijze mag geven. Bij de Suze Groeneweg bijvoorbeeld waren flats gepland maar 

de bewoners vonden die te hoog. Het plan werd vervolgens aangepast.   

Peter Stove wil graag een avontuurlijke speelplek. De kinderen van de scholen zullen hier ook blij 

mee zijn.  

Tot er meer bekend is zal er gras komen. Voor de volgende vergadering zal uitgezocht worden wat er 

met de grond gaat gebeuren.  

8.  Vragen aan de wijkagenten 

Dhr. Verouden heeft een vraag over de gestolen fietsen. Over het dumpen en veiligstellen. Fred vd 

Werff legt uit hoe het gaat met fietswrakken. De vraag is eerste wat een wrak is. Fietsen staan in een 

rek, mensen verhuizen en vergeten hun fiets. Een fiets moet op slot staan, dat is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als een fiets wordt gestolen kan men via internet aangifte 

doen maar met veel van de aangiften kan niets aan gedaan worden.  

Via Burgernet worden incidenten aan bewoners doorgegeven. Ook bestaan er Whatsapp-groepen 

per wijk, waar mensen zich voor kunnen aanmelden. Daar kan men zaken op doorkrijgen die in de 

wijk plaatsvinden. Zo kunnen bewoners elkaar waarschuwen. De WhatsApps-groepen bevatten een 

deel van de wijk. In Westwijk bijvoorbeeld zijn 32 Whatsapp-groepen.  

Ruud vertelt iets over de inbraken. De wijk Bankras/Kostverloren staat onder aan de lijst. In Westwijk 

zijn bijna dagelijks inbraken, 5 tot 7 per week. In onze wijk is dat nul tot 1 per week. De preventie en 

de achterpadenbeveiliging hebben effect. De criminaliteit vindt meer achter de voordeur plaats. Er is 

veel aandacht voor ouderen. De babbeltrucs en de pinpasfraudes beginnen zwaardere vormen aan te 

nemen. 

9.  Rondvraag 

Geen vragen. 

10.  Afslutiing 

Het overleg wordt afgesloten om 21,15 uur. Het volgende overleg is op 14 of mogelijk 21 juni.  

 


