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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting 
Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost d.d. 14 maart 2016 
 
Aanwezig: H.Holthaus; penningmeester, L. Verheij,  B. Ruesink 
(Politie Gelderland), A. Nas en I. Evers (Buuv Montferland), M. 
Lasnier en P. Lasnier, H. Groote, R. Geers, V. Kulk, M. Kniest; 
secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving: E. Lievaart (Gemeente Montferland) 
 

1.  Opening 
H. Holthaus en M. Kniest nemen gezamenlijk het voorzitterschap waar en openen de 
vergadering. Zij heten allen welkom.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De secretaris geeft een samenvatting van de lijst van de ingekomen stukken. 
- Loveringbos; een aantal hondenbezitters maakt opmerkingen over hondenbezitters met 

bullterriers. Deze honden worden als agressief ervaren en maken de indruk niet onder 
controle te staan van de eigenaar van de hond.  

- M. Kniest deelt mede dat, onder voorbehoud van tijdige afgifte van de benodigde   
vergunningen, de openingsdatum van het Stadsmuseum Bergh op 8 juli a.s. staat gepland. 

  
3.  Goedkeuring verslag van 11 januari 2016   

 
 Pag. 1: WhatsAppgroepen: op vraag van B. Ruesink wordt meer informatie gegeven over 

buurtpreventieve maatregelen. Voor de Bongerd houdt RP Security een extra oogje in het 
zeil, verder zijn er WhatsAppgroepen, het 1000-ogenproject, Burgernet (van de overheid) 
en de individuele burger zelf die altijd direct 112 kan bellen  of met de politie als het minder 
haast heeft via telefoonnummer 0900-8844. 

 
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
  

4. Presentatie BUUV Montferland 
Mevr. Nas en mevr. Evers, die de PR verzorgen voor het project,  geven een 
videopresentatie over de werkzaamheden van Buuv Montferland. Buuv Montferland is een 
buurtmarktplaats voor het aanbieden en vragen van diensten, zoals rijden naar de dokter 
etc. Buuv Montferland is een digitaal platform voor en door burgers en het betreft 
onbetaalde diensten op basis van naoberschap. Vrijwillgerswerk is over het algemeen 
structureel, Buuv is incidenteel. Het idee is ontstaan in Haarlem en heeft zich als project 
verspreid over heel veel plaatsen in Nederland. Vooral het in contact komen met 
buurtgenoten spreekt aan. Ook in Montferland is veel eenzaamheid.. Op dit moment 
functioneert Buuv alleen digitaal, er komt binnenkort ook een papieren mogelijkheid. B. 
Ruesink vraagt hoe ouderen Buuv kunnen bereiken. Dit kan via www.buuv.nu. Er komt ook 
een prikbordcoach met een contactpersoon. Ook zijn er inloopspreekuren in het Barghse 
Huus van 9.30 tot 11.00 uur.  
Het matchen van de vraag en aanbod doen mensen zelf, het back-office van Buuv 
Montferland bemoeit zich hier niet mee, wel is er gegevensbeheer. Het verlengen van het 
aanbod/de vraag is ook een werkzaamheid van de mensen zelf. Diensten die gevraagd-
aangeboden worden zijn bijvoorbeeld boodschappen doen, fotografie, begeleiding 
ziekenhuis, klusjes in en rondom huis etc. Buuv heeft huisregels, zijn vraagt geen 
vergoedingen en is niet aansprakelijk. 

http://www.buuv.nu/
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De PR-werkzaamheden vallen het back-office, het mailverkeer, de screening van de 
teksten en de prikbordcoach.  
Buuv Montferland is telefonisch bereikbaar onder: 0316-292827 en 
www.montferland.buuv.com. 
 
Dhr. Kulk merkt op dat het Trefpunt al enige tijd functioneert en bij die werkzaamheden is 
opgemerkt dat matchbehandeling langer duurt dan vaak nodig is, maar ook dat weinig 
mensen in bepaalde groepen digitaal vaardig zijn. De meeste mensen missen de 
vaardigheden en hebben begeleiding nodig bij het Buuvbord. Hiervoor is echter in de 
meeste gevallen te weinig mankracht aanwezig.Hij stelt voor het fysieke Buuvbord op een 
Bergherveldlocatie te plaatsen. 
Mevr. Nas en mevr.  geven een overzicht van de resultaten van Buuv Montferland vanaf 
november 2015. Er zijn 98 deelnemers aan Buuv en er zijn 70 matches geweest. Buuv is 
een landelijk project.  
Uit de vergadering komen vragen naar voren betreffende kwetsbare personen in de 
samenleving, bijvoorbeeld ouderen en verstandelijk gehandicapten. Zij maken 
persoonsgegevens bekend, krijgen iemand aan de deur etc. Hoe gaat Buuv daarmee om? 
Mevr. Nas en mevr. Evers geven aan dat verstandelijk gehandicapten een contactpersoon 
hebben, maar geven toe dat kwetsbare personen inderdaad een heikel punt is binnen het 
project. De legitimatie aan de deur is onderdeel van de regels. Buuv staat echter verder 
buiten het contact tussen vrager en aanbieder en is ook niet aansprakelijk, dat zijn vrager 
en aanbieder zelf.  
Vanuit de vergadering wordt gewezen op de toename van digitale criminaliteit dat voor 
kwetsbare groepen een extra risico vormt.  
V. Kulk en M. Kniest geven aan dat het persoonlijk contact met mensen nog altijd de beste 
bescherming biedt, ook bij het soort werkzaamheden/projecten als Buuv. 
Mevr. Nas en mevr. Evers verlaten de vergadering en worden bedankt voor hun presentie 
en het beantwoorden van de vragen. 
 

5. Snelheid voertuigen in de wijken 
 
 Dhr. Lasnier geeft aan dat er op de Tugerallee, richting en op de Lengelseweg veel 

geluidoverlast is van voertuigen. De snelheid waarmee, zonder rijbewijs, wordt gereden is 
te hoog en er wordt gereden onder invloed van alcohol. Een zwarte Mercedes, een groene 
Golf en een Alfa zijn gesignaleerd. Ook zou er sprake zijn van dealen.  

 B. Ruesink adviseert direct de politie te bellen maar in elk geval kentekens en tijdstippen te 
noteren. Films kunnen als ondersteunend materiaal dienen.  

 Mevr. Lasnier merkt op dat ook De Bongerd om aanpak vraagt. B. Ruesink antwoordt dat er 
sinds de meldingen van vorig jaar acties zijn ondernomen en dat er op dit moment weinig 
overlast is.  

 Afgesproken wordt dat zoveel mogelijk kentekens worden genoteerd met data en tijdstippen 
en dat deze aan B. Ruesink worden overhandigd. B. Ruesink merkt hierbij wel op dat 
handhaving op deze informatie niet mogelijk is, wel op de situaties zelf.  

 Als de politie zo snel mogelijk ter plaatse moet zijn kan 112 worden gebeld. Ook als er 
sprake is van verdacht gedrag, groepjes jongeren die rondhangen met of zonder auto´s kan 
112 worden gebeld.  

 Lies Verheij merkt op dat kortgeleden een Kia is beschadigd, B. Ruesink antwoordt dat het 
feit bekend is bij de politie. 

  
 
 

http://www.montferland.buuv.com/
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6. Trap De Hangaarts 

De gehele situatie in De Hangaarts voor wat betreft parkeren vraagt aandacht. Er zijn veel 
klachten over. 
De trap wordt als onveilig en overbodig beoordeeld omdat er al een aantal meters verderop 
een officiele stenen trap is. 

 
7. Beweegtuin 

 H. Holthaus licht het onderwerp toe. De Gemeente Montferland heeft een bedrag van 
20.000 euro beschikbaar gesteld voor een beweegtuin. In Didam is ook een beweegtuin 
aangelegd en deze blijkt nuttig en succesvol gebruikt te worden.  

 Van sponsoren wordt een bedrag van 10.000 euro verwacht, er is echter weinig animo. 
Alleen vanuit het MKB Montferland is een bedrag van 100 euro ontvangen. Het plan gaat 
waarschijnlijk niet door wegens gebrek aan financiele middelen.  

 Inmiddels is er een voorstel om met beweegtegels een beweegprogramma op te zetten 
onder leiding van een beweegcoach. Eén tegel is echter net zo duur als een A-merk 
wasmachine. Voor een beweegprogramma van 15 tegels op bijvoorbeeld het Stadsplein 
zou er een totaalbedrag van 6.500 euro worden uitgegeven. Op 21 maart a.s. is er weer 
een vergadering over de beweegtuin. Mededelingen over de voortgang volgen in de 
eerstkomende vergadering van het Wijkplatform. 

 
8.  Hartveilig Wonen 

      Er zijn twee locaties gekozen voor twee (extra) AED´s in ´s-Heerenberg Oost: in 
Winkelcentrum De Bongerd op de gevel naast Decorationshop en aan de gevel van de flat 
op De Zandakkers. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd, mededelingen hierover 
volgen in de eerstkomende vergadering van het Wijkplatform.  

 
9.  Wat verder ter tafel komt 

- H. Groote deelt mede dat het verslag van de openbare ledenvergadering van het 
wijkplatform goed gelezen wordt. Het doorgeven van meldingen aan de gemeente is erg 
belangrijk, de gemeente werkt met cijfers, meldingen en statistieken. Voor wat betreft de 
evaluatie van het Hondenbeleidsplan zijn kritische vragen gesteld. De wijk- en dorpsraden 
blijken bij de evaluatie niet of nauwelijks betrokken te zijn en de evaluatie blijkt te bestaan 
uit twee A-4tjes die door de wethouder, de BOA en het Klantcontactcenter zijn behandeld. 

- L. Verheij merkt op dat met Gert Jan Gerards, verkeerskundige Gemeente Montferland, een 
slechte communicatie is geweest over de paaltjes op De Huisakkers.  M. Kniest antwoordt 
dat er een nieuw verzoek kan worden ingediend bij de gemeente over de paaltjes. 

- P. Lasnier merkt op dat de hondenuitlaatplaats op de Lengelseweg keurig onderhouden 
wordt. Hierop antwoordt L. Verheij dat dit klopt, alleen bij aaneengesloten feestdagen wordt 
er soms vier dagen niet schoongemaakt. 

- V. Kulk deelt mede dat er na oud en nieuw een uit voorzorg weggehaalde afvalcontainer bij 
het speeltuintje aan het Bergherveld niet meer is teruggekomen. Dit schijnt op een aantal 
plaatsen wel eens het geval te zijn, een telefoontje naar de gemeente voldoet om de 
afvalbak terug te laten plaatsen.  

- H. Holthaus deelt mede dat er via Eefke nieuwe flyers worden gemaak met de meest 
recente informatie.  

- M. Kniest deelt mede dat er in een komende vergadering extra aandacht komt voor de 
maatregelen wateroverlast ´s-Heerenberg Oost. Voor deze vergadering wordt wethouder T. 
Loeff-Hageman uitgenodigd, verwacht wordt dat dan het Grontmij rapport klaar is, dat 
gootkolken vervangen zijn en dat er een extra wadi is aangelegd.  
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De vergadering van 13 juni a.s. wordt verzet, voorgestelde data zijn 6 of 20 juni a.s., de 
definitieve datum wordt afgestemd met E. Lievaart.  

 R. Geers wil de informatie over de gootkolken e.d. graag digitaal ontvangen. R. Geers en H. 
Holthaus zullen de presentatie in de vergadering van juni a.s. verzorgen. Voor de 
presentatie is een beamer nodig en H. Holthaus regelt ook de ruimte.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

-  De secretaris noteert drie aspirant-leden voor het Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost, P. 
Lasnier (specialisme jongeren, verslavingsproblematiek), M. Lasnier (specialisme technisch 
management), V. Kulk (specialisme buurtwerk). Met de nieuwe leden wordt nog een 
informatief kennismakingsgesprek gehouden. 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 22.10 uur gesloten. 

 
 
 
 
 
 
                                                 ---000--- 


