VERSLAG WIJKOVERLEG
Donderdag 25 Maart 2010

Aanwezig: Leo Vijlbrief, Will Spies, Willem Rus, Jelka Klom, Ali Kundak, Thea Zuurbier, Joke
van Eijnsbergen, Jannie van der Weyden, Ben Blankestein, Adriaan van der Klein, Sophy Wolters,
Karin Witteman
1. Opening en Welkom

2. Het Cruyff Court
 De Gemeente wil samen met de Cruyff Foundation een court aanleggen in het
Kooipark.!5 April is er een bewonersavond om draagvlak te peilen. Zonder draagvlak in
de buurt wil de Foundation deze voetbalcourts niet aanleggen. Alternatieve locatie: bij de
Paramaribohof. Graag aanwezigheid wijkoverleg bij bewonersavond. Er is een
bewonersactie gestart tegen de aanleg: argumenten tegen aanleg: gras is niet bestand
tegen kerstboomverbrandingen, teveel jongeren overlast, geen controle op overlast door
professionals, bang voor aanzuigende werking. Gevraagd wordt om een onderzoek te
doen naar hoe die courts elders functioneren. Stevenshof wil court graag hebben. 92
handtekeningen tegen court van de 100 huizen rond het park. Het park is natuurlijk wel
van de hele wijk, en voor iedereen.
 Willem komt ook op 15 April. Er zijn in de Merenwijk goede ervaringen met een
sluitingstijd om 22.00. Het court zou een aanzuigende werking kunnen hebben vooral in
het begin.
3. 40 Plus aanvraag: Er is door de gemeente een aanvraag voor projecten in het kader van de
aanpak 40 plus wijken gedaan voor 2 millioen Euro. bewoners hebben inspraak gehad in het
bepalen van speerpunten en projecten. Aanvraag wordt verdedigd door Jet van Haastrecht,
Wil Spies en een jongerenwerker.
4. Evaluatie verkiezingsdebat. Goed gelopen, flyers zijn niet overal bezorgd, en zodoende waren
op de hoogte. Sommige particpanten aan het wijkoverleg pas te laat van de avond. Er zijn
die avond door de heren en dame politici een aantal beloftes gedaan aan de Kooi:




Geen ringweg door de Sumatrastraat
De gemeente moet zoeken naar een potje om de corporatie de Sleuteles te helpen bij
het realiseren van renovatie in het Noorderblok.
Bewoners worden betrokken bij verkeerscirculatieplan rond de in aanbouw zijnde
ondertunneling van de Willem de Zwijgerlaan en de veranderingen die dat teweeg brengt
voor de rest van de buurt.

5. De Oude Kooi: De wijzers zitten weer op de Klok, symbool voor de start van de vernieuwing
van de wijk. Er wordt geschilderd en opgeknapt. Er wordt een werkgroep gevormd om de
aanpak van de Noordelijke blokken vorm te geven. In 2011 begint de renovatie/nieuwbouw
plus groot onderhoud in sommige blokken. Zo gauw de folder er is met informatie zal de
buurtopbouwwerker die aan iedereen opsturen. De Gemeente wordt gevraagd om in de
werkgroep plaats te nemen om de communicatie tussen gemeente, corporatie en bewoners
vorm te geven. De Heer Blankestein zal dat inbrengen op de commissie vergadering. Er is
ook een actie tegen de aangekondigde huurverhoging van de Sleutels van 1 Mei gestart. Er
zijn 300 handtekeningen opgehaald die aan de directie aangeboden zullen worden. Het zou
goed zijn als een aantal mensen meegingen om de handtekeningen aan te bieden, Zoveel
mensen moe.
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Er zijn plannen om een soort wijkbrief met een locale redactie weer in het leven te
roepen. Het buurthuis is verantwoordelijk voor verspreiding en drukken. Er zijn al drie
redactieleden. is er interesse. En laten we nadenken over een naam. Het moet de
Kooiklok gaan vervangen: de Nieuwe Kooiklok?
6. De buurtadviseur Karin Witteman stelt zich voor en vraagt naar belangstelling voor cursussen
zoals voor het gebruik van de OV chip kaart. Radius doet die cursus al, voorlopig geven wij
de namen door want we moeten minstens 20 geïnteresseerden hebben om cursus te kunnen
organiseren.


7.

Wat verder ter tafel komt en actie lijst:













Mensen uit de Hoven doen er 10 minuten langer over om in de wijk te komen. Er is bij
de Sumatratstraat geen directe oversteek, je moet daar dus drie keer oversteken om bij
de scholen/ Kooiplein te komen. Brief schrijven naar de gemeente.
Auto’s rijden harder dan de 30 kilometer die aangegeven staat op de Willem de
Zwijgerlaan.
De weg moet weer open op de kruising Ijjselmeerlaan Willem de Zwijgerlaan want ze zijn
iets vergeten.
Het is geen goed idee om de Atjehstraat 2- richtingsverkeer te maken vanwege
vernauwing bij Kooipark en het gevaar van sluipverkeer dat daar vast gaat lopen.
Overlast parkeren in de Ceramstraat. Willem gaat kijken. Een keer geweest was er niets
te zien.
Opknappen gemeentetuin aan de Ceramstraat. Vraag voor Arwi: is dat gemeente
veranwoordelijkheid. Kunnen we misschien iets met een buurtcheck?
Portaal en Sleutels krijgen allebei een nieuwe beheerder. Voor Sleutels wordt dat Marco.
Menno komt voor Portaal. Ga er eens langs buurten tijdens spreekuur om ze te leren
kennen en eventuele klachten neer te leggen. En een bloemetje voor vertekkende Ge.
Er worden auto’s opengebroken bij de Javastraat en gedeald. Vraag aan de wijkagent of
daar naar gekeken kan worden. Drugsbeleid is geen speerpunt van de politie. Om het op
de agenda te krijgen moet iedereen zoveel mogelijk melden.
Op anonieme meldingen wordt niet direct door de politie gereageerd.

8. Sluiting en een drankje.
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