Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg
Oost d.d. 5 november 2019
Aanwezig:

L. Verheij, L. Tacke, A. Heuvel, A. Tijding-Heemink, E. Raaijmakers,
J. Jeurnink, M. Lasnier, H. Jansen, L. Rikken, dhr. en mevr. Kaaf, A. Jansen,
A. Gasseling (Gemeente Montferland), R. Geers, P. Hoogeveen, J. Lurvink
(Welcom), M. Kniest; secretaris en verslaglegging.

Afwezig met kennisgeving: H. Terbeek, B. Bosch, S. Aaldering.
1.

Opening
M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris geeft een overzicht van de ingekomen stukken.
- Arriva, busstation en mogelijke wijziging busroutes. Arriva laat weten dat een nieuwe
dienstregeling t.z.t. bekend worden gemaakt.
- Adoptieplan speelplek Hangaarts. Aan de wijkcoördinator zijn drie namen doorgegeven van
buurtbewoners die willen adopteren.
- Sluiting publieksbalie en verplaatsing raadszaal Gouden Handen. Van dhr. Van Elk is
eenuitnodiging ontvangen voor een bespreking inzake petitie en handtekeningenlijst.

3.

Goedkeuring verslag van 24 juni en 16 september 2019
Verslag van de vergadering d.d. 24 juni 2019, pag.3: nummering aanpassen 7 moet zijn 6
en 8 moet zijn 7.
Verslag van de vergadering d.d. 16 september 2019: geen opmerkingen,
waarna beide verslagen worden goedgekeurd.

4.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland, initiatieven en ondersteuning
P. Hoogveen en M. Lasnier geven aan dat er behoefte bestaat aan een Seniorencafé in de
wijk, op bijvoorbeeld de Bongerd, dat behalve voor senioren ook activiteiten zou kunnen
ontplooien voor bijvoorbeeld vluchtelingen, jongeren en mensen met beperkingen. M.
Lasnier zegt het initiatief en de coördinatie wel op zich te willen nemen.
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5.

Lopende zaken:
a.

IVVP en VCP
Geen bijzonderheden. Het VCP is vastgesteld, voor het IVVP vindt nog een
bijeenkomst plaats op 28 november a.s.
H. Jansen merkt op dat het noodzakelijk lijkt om zowel Jumbo als Lidl te benaderen
en te vragen of het bevoorradingsverkeer tot uiterlijk 10.00/11.00 uur en na 18.00 uur
kan plaatsvinden. In de binnenstad is het vrachtverkeer nog steeds hinderlijk en
verkeersonveilig voor het overige verkeer. De voorzitter zal het verzoek vanuit het
wijkplatform bij de wijkcoördinator neerleggen om de hoofdkantoren van deze
supermarktketens te vragen instructies uit te laten gaan naar hun verzorgingsverkeer
in verband met de verkeersveiligheid in de binnenstad van ’s-Heerenberg.

b.

De Bongerd, verpaupering, Kornhorst en Ganzepeppel, bestrating etc.
In 2020 zullen er raadsbesluiten komen over de invulling van De Bongerd,
woningbouw, brede school locatie etc. De locatiekeuzen voor de brede school zijn
Forest, Galamaschool en oude LTS-locatie. Uit de vergadering komt naar voren dat
de Galamaschoollocatie om verkeerstechnische redenen niet de voorkeur heeft. In
de loop der jaren zijn bij het wijkplatform talloze klachten van wijkbewoners over
verkeersoverlast gedeponeerd. Onder andere Tugerallee, Lengelseweg en Oude
Doetinchemseweg worden extra belast met schoolverkeer als voor de
Galamaschoollocatie wordt gekozen.
Verpaupering: in de vergadering ontstaat een gedachtewisseling over het
toewijzingsbeleid (sociale) huurwoningen dat verpaupering in de hand lijkt te werken.
Kippenstallen, afvaldumping, voedselresten etc. trekken ongedierte aan. Zowel in de
Hangaarts als in de Prof. Wöbelstraat speelt dit. J. Lurvink merkt op dat
buurtbemiddeling in veel gevallen kan helpen het wederzijds begrip te vergroten en
problemen op te lossen. In het geval van vluchtelingengezinnen stopt na een
bepaalde periode de begeleiding en verdwijnen de mensen bij de gemeente uit beeld.
A. Gasseling beaamt dat er veel huurinstroom van buitenaf is dat in veel gevallen
relatief veel problematiek met zich meebrengt. Particuliere verhuurders passen vaak
een inkomenstoets toe. J. Lurvink vult aan dat Plavei, Welcom, het Sociaal Team en
Vluchtelingenwerk indien nodig voor nieuwe inwoners samenwerken.

c.

Hangaarts; belijning, onkruid, wortelopdruk, slijtage wegbedekking
De meldingen van 12 november 2018 zijn nog in behandeling. H. Jansen deelt mede
dat hij op 28 januari 2019 een gesprek heeft gehad met wethouder O. van Leeuwen
over de parkeerproblematiek in de Hangaarts. Parkeervakken en garageboxen
bieden voldoende parkeergelegenheid voor de wijk. De voorzitter vult aan dat een
behoorlijk aantal garageboxen niet meer in eigendom zijn bij de desbetreffende
woningen maar los verkocht zijn.
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Verder is van de wijkcoördinator het bericht binnengekomen dat de nieuwe belijning
meer vakken gaat opleveren, hier is volgens berekeningen van de verkeerskundigen
ruimte voor.
d.

Meldingen openbare ruimte
De leden van het wijkplatform geven aan dat de BuitenBeter App niet goed werkt.
L. Verheij deelt mede dat sloten niet worden uitgebaggerd.

e.

Waterafvoer, vuilophaaldienst, zwerfafval, groenvoorziening en graffiti,
ongediertebestrijding
De Hangaarts 45 tot 37 achterzijde: verzakkingen door waterophoping en
wortelopdruk, zie ook punt c.
De stippen waar de afvalbakken geplaatst dienen te worden voor de vuilophaaldienst
zijn verkleurd. De vuilophaaldienst functioneert goed. Het aanbiedstation in ’sHeerenberg blijft gehandhaafd voor zakken en wat gratis is, de rest dient naar
Zevenaar te worden gebracht. Op de Prof. Wöbelstraat zijn te weinig afvalbakken.
Zwerfafval: de Zwerfafvalbrigade functioneert goed.
Groenvoorziening: er wordt een vrijwilliger gevraagd voor planning en meespraak. R.
Geers en P. Hoogeveen zullen hieraan deelnemen.
Graffiti: worden via meldingen openbare ruimte gemeld.
Ongediertebestrijding: er zijn ratten gesignaleerd in de Prof. Wöbelstraat. Dit wordt
aan de wijkcoördinator doorgegeven.

6.

Wat verder ter tafel komt
-

De openbare ledenvergadering worden op maandagavonden gehouden, hierin komt
geen verandering.

-

H. Jansen merkt op dat het fietspad in de Hangaarts, uitkomende op de Oude
Doetinchemseweg vanaf de Tugerallee, wordt gebruikt door scooters. Een mogelijke
oplossing om scooters te weren zouden zogeheten schapenhekken kunnen zijn.

-

J. Lurvink deelt mede dat Welcom éénmaal per jaar een ouderendag organiseert. Dit
jaar is dat op 11 dec. a.s. in De Gracht. Deelnemers betalen een bijdrage van 5 euro.

-

M. Lasnier stelt voor een reparatiecafé te starten op De Bongerd.
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7.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor
hun inbreng, om 22.00 uur gesloten.
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