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JAARVERSLAG
WIJKRAAD NOORDOOST 2017
Inleiding
In het afgelopen jaar heeft de wijkraad tien openbare bijeenkomsten gehouden, steeds in de zaal van
De Helden, (Nieuw Bleijenburg, Jan van Galenstraat) van 20.00 tot 22.00 uur op dinsdagavonden.
Het driehoeksoverleg met de wijkwethouder Victor Everhardt, de wijkregisseur Jacolien Rutte en
wijkadviseur Ingrid Rohde met de wijkraad Noordoost heeft plaatsgevonden in februari en in
november. Er is o.a. gesproken over de wijkraadplegingen 2017 en 2018 en over de
themabijeenkomst over wijkparticipatie.

Schriftelijke adviezen verstrekt aan het College van Burgemeester en Wethouders
1. Advies over een ‘Blaashal’ voor sportvereniging IDUNA (Voorveldsepolder), op 28
september 2017, reactie van het College op 14 november 2017
Toelichting: in 2010 is de Visie Voorveldse Polder vastgesteld door het College en de
gemeenteraad. Alle betrokkenen ter plaatse hebben twee jaar gewerkt aan deze
gezamenlijke beheersopvattingen. De sportvereniging IDUNA heeft de wethouder gevraagd
om het plaatsen van een blaashal mogelijk te maken om ’s winters meer banen te kunnen
gebruiken. De Visie verzet zich hiertegen. De wijkraad heeft daarom negatief geadviseerd.
2. Resultaten van onderzoek naar adviesproces van wijkraden (zelfevaluatie van de
wijkraden), op 20 december 2017, nog geen reactie van het College.
Toelichting: over de afgelopen jaren hebben de tien wijkraden onderzocht hoe hun
schriftelijke advisering aan het College van B&W heeft gewerkt.
Al enkele jaren kiest de wijkraad ervoor om primair in samenwerking en overleg met ambtenaren
taak en doelen te realiseren, hetzij zelf initiatieven te nemen waar dat wenselijk wordt gevonden
voor de leefbaarheid in de wijk en pas in laatste instantie over te gaan tot een schriftelijk advies aan
het College. Vandaar het geringe aantal schriftelijke adviezen terwijl er op veel meer onderwerpen
actie is ondernomen.

Wijkraadpleging 2017: Bewonersplatform Lauwerecht/Staatstliedenbuurt
Een van de taken die in het Convenant met de gemeente expliciet vermeld is, betreft de raadpleging
van de achterban, de wijkraadpleging. Vrijwel ieder jaar wordt hieraan uitvoering gegeven.
In dit jaar is gekozen voor het ondersteunen van een Bewonersplatform in Lauwerecht/
Staatsliedenbuurt dat zelf gaat adviseren aan/cocreëren met de gemeente.
Op 15/11 vond Raad-in-de-Wijk plaats in deze buurt; gemeenteraadsleden stelden zich op de hoogte
door de 80 bezoekers in een geanimeerde bijeenkomst te bevragen over hun wensen voor de buurt.
Deze buurt is een vergeten stukje stadsontwikkeling dat nu beter op de kaart is gezet en waarvoor
door de gemeente vanaf 2018 budget zal moeten worden vrijgemaakt.
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Themagroepen/clusters
1. Wonen & Ruimtelijke ordening
Met de gebiedsmanager voor de wijk is enkele keren overleg geweest waardoor we
vroegtijdig op de hoogte waren van ruimtelijke ontwikkelingen. Verder actief met:
- De Groene Kop/Careyn ontwikkeling kritisch volgen (initiatief van de buurt)
- Ontwikkeling volgend op Masterplan Talmalaan (Lauwerecht) monitoren
- Bestemming van ‘De Lichtkring’ (Eykmanlaan) kritisch volgen
- Bouwprojecten volgen op Cohenlaan, Van Lieflandlaan, SO-school Winklerlaan
- Toekomst Wevehuis als buurtvoorziening
- Veemarktterrein, opvolging Wijkraadpleging 2016
- Wateroverlast Zeeheldenbuurt terugdringen
- Positieve signalen gekregen over matigen van ‘splitsen/omzetten’ van woningen
2. Verkeer
De belangrijkste aandachtspunten op dit gebied in het afgelopen jaar waren:
- Het onderzoek naar een betere verkeersroute door VOTULAST
- De fietsroute Overvecht – Science Park
- De fietsroute Talmalaan
- Maatregel 34; Kapteynlaan/Romerostraat, nazorg 30km inrichting
- Herinrichting Eykmanlaan
Er is regelmatig direct overleg met de projectleiders geweest.
3. Duurzaamheid en natuur
- Actief deelnemen aan project 100% elektrisch autodelen Voordorp
- Volgen van ontwikkelingen met Het Nieuwe Inzamelen (vooral Tuinwijk)
- Volgen van behoud van groen en water bij uitbreiding winkelcentrum De Gaard
- Het volgen van meldingen over kapvergunningen via WABO; met essentaksterfte,
kastanjebloedingsziekte
- Volgen activiteiten Energie-U, Energieke Buren wat betreft energiebesparing en meer
duurzame bronnen en stimuleren van Slim Wonen (VvE’s)
- Deelnemen aan de Groen-Moet-Je-Doen dag in juni
4. Zorg & Welzijn en Jeugd
- Ondersteunen van de “Huiskamer van de wijk” met een wijkbreed programma
- Ijveren voor het mogelijk maken van een ‘ouderenverhuisadviseur’ m.n. voor Tuindorp
Oost, voor mensen met een grote koopwoning die in de buurt kleiner willen gaan wonen;
brief aan de gemeenteraad en inbreng bij Raadsinformatiebijeenkomst
- ‘Samen Noordoost’, deelnemen aan het netwerk voor ouderen in de wijk
5. Wijkeconomie
- Contact onderhouden met de buurtwinkeliers in Merelstraat, Biltstraat, Jan van
Galenstraat en van De Gaard
- Zienswijze bij “Ontwikkelingskader Horeca” ingediend met verbetersuggesties
Communicatie
Website
www.wijkraadnoordoost.nl
Twitter
wijkraad_NO
Mens en Wijk www.mensenwijk/noordoost (vier keer p.j. twee pagina’s door de wijkraad)
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Andere aandachtspunten
Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:
September:
Oktober:
November:
December:

Zienswijze ingediend over het “Ontwikkelingskader Horeca”
‘De Lichtkring’ (MITROS) herbergt 121 eenpersoonshuishoudens
Wijk&Co en het Buurtteam Sociaal doen verslag van hun werkzaamheden
Het Wijkactieprogramma 2018 van het Wijkbureau in concept besproken
Aandacht voor “Het Nieuwe Inzamelen” in diverse buurten van de wijk
Presentatie door Buurtwelzijn
Controverse over de ‘Leefstraten’ vanuit voor- en tegenstanders
Thema Wijkparticipatie
Gezondheidsmonitor
Blaashal IDUNA, betaald parkeren op zondag

Resultaten Wijkactieplan 2017
-

-

Dit programma is opgesteld door het Wijkbureau Noordoost en behoort tot diens
verantwoordelijkheid. De wijkraad denkt mee over opstellen en uitvoeren.
Van de 11 actiepunten over verkeer zijn er minstens 6 gerealiseerd danwel in gang gezet.
Belangrijke stappen zijn gezet met: herinrichting van de Griftstraat, verkenning
Votulastroute, herinrichting Eykmanlaan, en fietsparkeren.
Van de 6 actiepunten over Zorg&Welzijn zijn de meeste in uitvoering genomen, alleen
matching ouderenhuisvesting Tuindorp Oost is niet gerealiseerd.
Van de 6 actiepunten over duurzaamheid is vrijwel alles gerealiseerd behalve de
afronding van Het Nieuwe Inzamelen, dat is in enkele buurten aangehouden. De aanpak
van wateroverlast in de Zeeheldenbuurt is nog niet gerealiseerd. Er wordt wel aan de
voorbereiding gewerkt.

De Wijkwijzer 2017
Deze informatie is opgesteld door de gemeente. Noordoost wordt niet alleen gewaardeerd, het is
ook een actieve wijk; 34 procent van de bewoners heeft zich in het afgelopen jaar ingezet om de
leefbaarheid of veiligheid in hun buurt te verbeteren. Gemiddeld beoordeelden bewoners hun wijk
Noordoost met een 8. Bent u benieuwd naar meer cijfers over uw wijk of buurt? Neem dan eens een
kijkje in de nieuwe WijkWijzer 2017. Hier vindt u interessante cijfers, bijvoorbeeld het aantal
woningen, banen en inwoners per wijk. Ook kunt u opzoeken hoe de tevredenheid is over de buurt,
de openbare ruimte, veiligheid en bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken.

Volksgezondheidsmonitor
De wijkraad heeft een presentatie gekregen van de onderzoeksresultaten door de GG&GD en
daarover een gesprek gevoerd met de onderzoekers. Zie ook: www.volksgezondheidsmonitor.nl

Wijzigingen in de samenstelling van de wijkraad
De samenstelling van de wijkraad is ongewijzigd gebleven en er zijn nog steeds vacatures voor de
buurt Wittevrouwen en voor de Staatsliedenbuurt.
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