VERSLAG BEWONERSOVERLEG SCHILDERSWIJK
Datum: 13 november 2019
Aanwezig: Grietjes Scholtens, Hein Pronk, Liesbeth Klunder, Harmen Gelling, Rudy Heddema,
Channa Ensink, Tjaaktje van der Wijk (notulist)
1. Opening door de voorzitter en voorstelronde bestuur
Grietje Scholtens opent de vergadering en heet de plm. 50 aanwezigen welkom. Ze stelt de
bestuursleden kort voor.
2. Mededelingen
De watertoren is verkocht aan Calculus Vastgoed (gevestigd in de wijk). Er worden plannen
uitgewerkt voor het parkeren en groen rondom de watertoren.
In het oude MJD-pand aan de Herman Colleniusstraat komt Terwille, een instantie voor
verslavingszorg. Omwonenden maken zich zorgen aangezien er erg veel verslavingszorg is
gevestigd in de Schildersbuurt. Bewoners van het 2e Schilderskwartier (incl. Wijkraad) zijn in
onderhandeling met Terwille en verhuurder Lefier over mogelijke overlast en
parkeerproblemen. De planning is dat er 1 januari 2020 gestart wordt met de verbouwing, en
dat Terwille er op 1 maart 2020 in zal trekken.
Het Leger des Heils pand aan de H.W. Mesdagstraat leidt af en toe tot overlast. Afgesproken
is dat men meteen de politie kan bellen als er overlast ervaren wordt. Er is een conciërge in
het pand aanwezig, die uiteraard ook aangesproken kan worden.
De gegevens van de contactpersonen worden opgenomen in de Wijkkrant. ACTIE HG -->
gereed
Op zaterdag 30 november a.s. is de jaarlijkse milieudag in de Schildersbuurt, Jozef
Israëlsplein. Men kan hier grof vuil, hout, metaal en elektrisch afval kwijt. Ook worden
weesfietsen weggehaald. Er is voldoende hulp van wijkbewoners.
De werkgroep Gluren bij de Buren heeft enkele nieuwe leden. Er is nog behoefte aan
versterking vanuit Kostverloren.
Ook is er ondersteuning gewenst voor de redactie van de Wijkkrant, liefst ook uit
Kostverloren.
De huidige grafisch vormgever gaat stoppen voor de Wijkkrant. Daarom is er een nieuwe
grafisch vormgever nodig. Hiervoor is een kleine vergoeding beschikbaar.
Ook het bestuur van de Wijkraad kan versterking gebruiken, bij voorkeur uit Kostverloren.

Verslag bewonersoverleg Schilderswijk d.d. 13 november 2019

1

De buurtman is tot nog toe via een participatiebaan geregeld. Dit stopt volgend jaar. Theo
van der Laan heeft aangegeven als vrijwilliger zijn werkzaamheden als buurtconciërge voort
te willen zetten, waarbij hij aangestuurd wordt door de Wijkraad/Schilderskwartieren. Zowel
Theo als de wijk zijn erg positief over zijn inzet en blij met dit vervolg.
3. Verslag Bewonersoverleg d.d. 10 december 2018
Het verslag van het vorige bewonersoverleg wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Het kruispunt bij het gezondheidscentrum staat op de agenda bij de gemeente. De gemeente
is tot de conclusie gekomen dat het een gecompliceerd kruispunt is, maar een oplossing is er
nog niet. Nicolien Wieringa heeft gehoord dat het pand van het gezondheidscentrum over
een jaar of 5 afgebroken zal worden. Dit schept wellicht mogelijkheden om het kruispunt aan
te passen, hoewel het altijd al een probleempunt is geweest in de wijk, zoals ook uit oude
foto's blijkt. Nienke Alkema van de gemeente zegt toe de actuele stand van zaken terug te
koppelen. ACTIE NA
4. Activiteitenverslag 2018
Grietje Scholtens licht de diverse activiteiten in de wijk kort toe.
Leo van Wijk vraagt aandacht voor de fietswrakken en ander grof vuil dat soms maanden op
straat staat. Anna Bloem, Stadsdeelbeheerder Oude Wijken bij de gemeente, geeft aan dat er
regelmatig opruimacties zijn. Meldingen over de openbare ruimte kunnen gedaan worden
via:
 De app Slim Melden voor Android telefoon en tablet of iPhone en iPad.
 Een Whatsapp bericht naar 06 12 82 39 73.
 Telefoon: 14 050.
Jacob Bolhuis voegt toe dat er voor Kostverloren ook gemeld kan worden bij Nijestee. Zij
hebben een buurtconciërge voor Kostverloren ingesteld.
Nicolien Wieringa licht toe dat er een werkgroep is gestart, waarin wijkbewoners en de
gemeente (incl. 2 gemeenteraadsleden) participeren, om de problemen met betrekking tot
het stoepfietsen in kaart te brengen. Stoepfietsen komt in verschillende delen van de wijk
veel voor. Er ligt een plan bij de gemeente, dat hopelijk als pilot uitgevoerd gaat worden.
Leo van Wijk meldt dat hij plm. 2 weken geleden agressief is bejegend door een stoepfietser.
Kan hier harder tegen opgetreden worden?
Grietje geeft aan dat de Wijkraad niet aan handhaving doet of kan doen. Dit is een zaak voor
de politie.
Jacob Bolhuis herkent het probleem ook voor Kostverloren. Er is overleg met de wijkagent,
Kagor Rorafui. Harmen Gelling voegt toe dat de wijkagent op 18 november a.s. aanwezig zal
zijn bij de Wijkraadvergadering. Bewoners zijn welkom om kennis te maken met de
wijkagent. De Wijkraadvergaderingen zijn openbare vergaderingen, iedereen mag
langskomen.
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NOOT: Inmiddels is bekend dat de wijkagent toch niet aanwezig zal zijn op 18 november. Hij
wordt voor een volgende vergadering uitgenodigd. ACTIE HG --> gereed (wijkagent was
aanwezig op 20 januari 2020)
Jacob Bolhuis meldt dat de Stichting Van Ostade bezig is met uitbreiding van de speeltuin.
Binnenkort worden de noodlokalen weggehaald, waardoor er ruimte komt. Er zal een jeu de
boulesbaan komen, fitnesstoestellen en speelapparaten voor de allerkleinsten (1-2 jaar).
Jacob meldt voorts dat de woningen aan de Johannes Vermeerstraat 1 t/m 59 en 2 t/m 60 in
september 2020 worden afgebroken. Diverse bewoners zijn al verhuisd. Er komen 3 – 4
kamerappartementen voor terug. De nieuwbouw zal in 2021 plaatsvinden.
Matteke Winkel meldt dat er een monument zal komen voor de 8 slachtoffers van de
bominslagen op 26 september 1941 in de Schildersbuurt. Omdat het hier om Engelse
bommen ging, is het niet mogelijk hier reguliere Stolpersteine voor te plaatsen. Het
monument zal aan het Jozef Israëlsplein tegenover nummer 8 komen. De vergunningen zijn
bijna rond, met dank aan Nienke Alkema en Anna Bloem. Het monument wordt ontworpen
door Dick Breunis, ook aanwezig in de zaal. Er zal een gedicht op komen, dat gemaakt is door
Grietje Scholtens. De onthulling is gepland voor 4 mei 2020.
5. Financieel verslag 2018 en akkoord kascommissie
Hein Pronk geeft een toelichting op het financieel verslag 2018 en de begroting voor 2019 en
2020.
De wijk ontvangt een vast bedrag voor Kostverloren resp. Schildersbuurt plus een bedrag per
bewoner. Dit bedrag is al jarenlang niet geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal bewoners
wordt gekeken naar de in BasisRegistratie Personen ingeschrevenen, dus ingeschreven
studenten tellen mee.
In 2018 is zowel voor Kostverloren als de Schildersbuurt een positief resultaat behaald.
In de begroting voor 2020 wordt rekening gehouden met een hogere huur voor het
buurtlokaal Op Mars. Het huurcontract loopt af, de nieuwe eigenaar kan een hogere
huurprijs vragen.
De kascommissie (bestaande uit Gert Schout en Benny Kleiker van de supermarkt aan de
Herman Colleniusstraat) is akkoord met het financiële verslag.
Hein wordt bedankt voor het vele werk dat de financiën altijd met zich meebrengen.
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6. Aftreden en (her)benoeming bestuursleden
- aftreden Grietje Scholtens als bestuurslid en voorzitter
De zittingstermijn van Grietje Scholtens loopt dit jaar af. Zij stelt zich niet herbenoembaar en
treedt af als bestuurslid en voorzitter. Zij geeft aan het werk altijd met plezier te hebben
gedaan en veel te hebben geleerd. Zo zijn communicatie en een goede afstemming erg
belangrijk. Er moet niet alleen gefocust worden op wat niet goed is, maar er moet ook
gekeken worden wat wel goed is en wat de bewoners(organisaties) hebben bereikt.
Ze heeft veel vertrouwen in Harmen Gelling en draagt de voorzittershamer graag aan hem
over.
- benoeming Harmen Gelling als voorzitter
Het bestuur benoemt Harmen Gelling tot voorzitter. BESLUIT
- benoeming Channa Ensink als bestuurslid
Channa Ensink stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Zij stelt zich kort voor. Ze heeft al een
half jaar meegekeken bij de Wijkraad.
De aanwezige bewoners stemmen unaniem in met benoeming van Channa als bestuurslid,
waarna het bestuur haar benoemt. BESLUIT
Channa wordt welkom geheten met een bloemetje.
7. Rondvraag
Notulist, Tjaaktje van der Wijk, wordt met een bloemetje bedankt. Ondanks dat zij niet meer
in de Schilderswijk woont, blijft zij trouw de notulen verzorgen.
Leo van Wijk informeert naar het spreekuur van het WIJ-team. Dit vindt op dinsdagen van 9
tot 12 uur plaats in de BSO.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Grietje de aanwezigen en sluit - voor de laatste keer de vergadering.
Aansluitend wordt afscheid genomen van Grietje door de Wijkraad, de Schilderskwartieren
en andere wijkorganisaties en wijkbewoners. Grietje wordt bedankt voor haar jarenlange
inzet (meer dan 20 jaar). Als blijk van waardering ontvangt zij een weekendje
Schiermonnikoog, de speciaal voor haar ontworpen 'GrietjeScholtenserepenning' en nog
diverse andere presentjes.
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