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Aanwezig volgens presentielijst: 28 personen 

 

Op de agenda stonden de volgende punten: 

 

 
 Agenda:  

20:00 uur: Opening  

20.00-20.10 uur: Mededelingen en notulen vorige vergadering  

20.10-20.45 uur: Presentatie “Veiligheidsaanpak Florabuurt” – Stadsmarinier, Salomon 

Haile  

20.45-21:00 uur: Voortgang en ontwikkelingen Buurthuis “De Wel”  

21.00-21.10 uur: Pauze  

21.10-21.45 uur: Huisvuil, grofvuil en zwerfvuil in de wijk  

21.45-22.00 uur: Rondvraag  

22.00 uur: Afronding/sluiting  

 

 

1. Opening. mededelingen en notulen vergadering 10-12-2015 

 

Opening: 

De voorzitter Alfred Heijkoop heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

De heren van de Slikke en Bruins hebben zich afwezig gemeld. 

De notulen van de vergadering op 10-12-2015 worden onder dankzegging aan de 

samensteller akkoord bevonden. 

Super Schenkeldag 2016 op zaterdag 25 juni was weer een groot succes. 

Ook de aansluitende open kerkdienst georganiseerd door diverse kerkgenootschappen in de 

wijk was weer een enorm succes en goed georganiseerd. 

 

 

2. Presentatie “Veiligheidsaanpak Florabuurt” – Stadsmarinier, Salomon Haile  

 

De heer Haile geeft een uitvoerige presentatie van de aanpak van de veiligheid in de wijk. 

Die zijn vruchten lijkt af te werpen. 

Wat vooral op valt is dat daar waar de sociale controle het grootst is, Molenbuurt, relatief de 

minste inbraken plaatsvinden. 

 

3. Voortgang en ontwikkelingen Buurthuis “De Wel” 
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De afgelopen weken is er hard gewerkt om het buurthuis op te knappen. De bedoeling is dat 

alles rond de zomervakantie is afgerond. Na de verbouwing komt het Welzijn en Zorgplein 

(WZP) in het buurthuis als onderdeel van de nieuwe stichting Welzijn.  

 

Boven zal een kleine keuken en bar gemaakt worden. Ook zal de keuken beneden compleet 

vervangen worden. Met de tussenwanden wordt het mogelijk om zaal in meerdere delen te 

gebruiken. 

 

4. Huisvuil, grofvuil en zwerfvuil in de wijk  
 

Er ontstaan diverse discussies. 

Voor het gratis ophalen van grof vuil moet er onderscheid worden gemaakt metaal en  

non-metaal. Hiervoor moeten separate aanvragen bij Ganzenwinkel worden gedaan. 

Veel bewoners weten dit niet of willen dit niet weten. Ook is de ophaal frequentie veel te laag. 

Vaak moeten mensen 3 weken wachten voordat ze aan de beurt zijn, terwijl ze bij verhuizing 

of het aanschaffen van bv een nieuw bankstel vrijwel gelijk van de oude spullen af willen. 

Wethouder Meuldijk deelt mede dat bekeken zal worden of er veranderingen kunnen  

plaatsvinden. 

Ook zijn er vragen over de ondergrondse containers.  

Die zouden overal worden geplaatst maar dit is nog lang niet het geval. 

Wethouder deelt mede dat ze soms niet geplaatst kunnen worden vanwege  

de aanwezigheid van ondergrondse leidingen. Ook is het soms niet wenselijk zoals bv  

bij de VVE's aan de Akkerwinde. Luuk Schipper merkt op dat hem niet bekend is dat ook de 

VVE aan de Dotterlei die samen gaat met de Akkerwinde geen ondergrondse containers wil. 

Hij zal dit nagaan. 

 

 

5. Rondvraag 

 

Er wordt een vraag gesteld of het niet mogelijk is om bloemen te planten in de leidingenstrook 

bij het sportveld. 

De vuilnisbak bij de visvijver wordt regelmatig niet geleegd. 

Er liggen twee winkelwagentjes in de sloot langs de Dotterlei. Gaarne verwijden 

De groenafvalzakken gaan niet tot moeilijk in de ondergrondse containers!!!! Gaarne  

aandacht hiervoor. Gemeente deelt mede dat er wellicht andere ondergrondse containers  

komen waarin deze zakken wel makkelijk te legen zijn. 

 

 

6. Afronding/sluiting: 

 

Om ca. 22.10 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen 

de vergadering.  

De volgende WOP vergadering is op 13/12/2016. 

 


