Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg
Oost d.d. 7 september 2021
Aanwezig:

M. Lasnier, P. Hoogeveen, P. Kivit, J. Jeurnink, R. Geurts, L. Tacke,
M. Kniest; secretaris en verslaglegging.

Afwezig met kennisgeving: Lies Verheij, Moniek Vossebeld.

1.

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

2.

Mededelingen
- Dhr. Kivit woont als vaste bestuursadviseur van Plavei de vergadering bij. De volgorde van
de agendapunten wordt gewijzigd, de heer Kivit zal eerst de vragen vanuit de vergadering
beantwoorden over de huurwoningvoorraad Montferland vanuit Plavei.

4.

Terugkoppeling resultaten enquête ’s-Heerenberg Oost d.d. 17 juni 2021
A. Jansen geeft aan dat de wijk er zienderogen op achteruitgaat, ook voor wat betreft het
straatwerk en het groen.

5.

Ontwikkelingen in ’s-Heerenberg Oost, update
Op 21 september, 2 oktober en 20 november a.s. vinden de inwonersbijeenkomsten plaats,
nadere informatie en uitnodigingen volgen. Na deze bijeenkomsten wordt in december de
visie aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd waarna na
goedkeuring de visie in februari 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor
goedkeuring.
Het Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost heeft zich uitgesproken tegen concentratie van
migranten en voorstander van verdeling over de wijken te zijn. Op vraag van dhr. Geurts
antwoordt dhr. Kivit dat in Nederland vrije vestiging de regel is, er is geen sprake van
bijvoorbeeld aanvragen van woonvergunning. Er is een uniform woonruimteverdeelsysteem
conform afspraken met de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit betekent onder andere dat
inwoners van ’s-Heerenberg geen voorrang krijgen bij toewijzing maar dat urgenties altijd
vóór gaan. A. Jansen merkt op dat de seniorenwoningen, levensloopbestendig, aan de
Galamastraat nu toegewezen worden aan jonge mensen. Dhr. Kivit antwoordt hierop dat
deze woningen voor ouderen minder goed bereikbaar zijn, het tuinpad loopt te steil omhoog
naar de voordeur.
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3.

Verslag/weergave themavergadering d.d. 18 mei 2021
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

6.

Hollandse soosmiddag Resto De Bongerd, start 1e woensdag in oktober a.s.
Dhr. Jeurnink heeft interesse en neemt de folder met aanmeldingsformulier mee.
De soosmiddag is een initiatief van Welcom, Resto De Bongerd en Wijkplatform
’s-Heerenberg Oost gezamenlijk.

7.

Wat verder ter tafel komt

-

Handhaving. P. Hoogeveen merkt op dat er 1 wijkagent is voor ’s-Heerenberg Oost. Als
een kampeervoertuig langer dan drie dagen op dezelfde plaats staat, heeft handhaven
geen prioriteit bij de wijkagent. De voorzitter antwoordt dat BOA’s ook mogen beboeten in
dit soort gevallen, melden bij de gemeente is daarom ook effectief.

-

Verrommeling van de wijken: veel kliko’s en rommel in achterpaden, rommel in voortuinen,
loslopende honden, voedselresten in groen en tuinen. De voorzitter geeft aan dat vooral dit
laatste problemen met ongedierte/insecten kan veroorzaken.
Voor wat betreft de echte probleemhuizen wordt voorgesteld deze op een plattegrond aan
te merken als probleemgeval. Politie, woningstichting en maatschappelijk werk pakken de
sociale problematiek en criminaliteit aan. Voor kinderen is speciale hulpverlening
beschikbaar. Dhr. Kivit merkt op dat vanuit Plavei ook wordt gewerkt met klantcoaches.
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de wijken in ’s-Heerenberg Oost redelijk goed op
orde zijn.

8.

Rondvraag en sluiting
- Dhr. Jeurnink vraagt of het aantal wijkagenten niet te klein is voor het gebied van
’s-Heerenberg Oost dat behoorlijk groot is. De voorzitter antwoordt dat er in de afgelopen
tien jaar behoorlijk bezuinigd is op wijkagenten in Nederland.
- M. Lasnier merkt op dat het wellicht zinvol is de BOA’s uit te nodigen voor de vergadering.
- P. Hoogeveen merkt op dat de hondentoiletten niet meer driemaal per week worden
schoongemaakt, maar slechts tweemaal.
- De e-mailadressen van P. Kivit en A. Jansen worden aan de verzendlijst toegevoegd.
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-

L. Tacke deelt mede dat wanneer een eigenaar van een voormalige huurwoning overlast
veroorzaakt, Plavei geen gehoor geeft als een naburige huurder klachten heeft over deze
bewoner. De voorzitter antwoordt dat klachten altijd via het reguliere systeem gemeld
kunnen worden (politie en gemeente).

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor
hun inbreng, om 21.45 uur gesloten.
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