NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD MARIAHOEVE
Datum/tijdstip: donderdag 14 december 2017/ 20.00-22.00 uur
Plaats: vergaderruimte boven de gymzaal van de PC Hoofdschool
Aanwezigen: Marga van der Kroon, Marja Renema-Hooijer, Henk Benen, Karel Wieger en
Cor Rijnbeek
Afwezig: Hans van der Steen
INGEDIENDE EN BESPROKEN AGENDA-PUNTEN
1.

Opening
Marga opent om 20.00 uur de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Notulen/actielijst
>Notulen november 2017: Na enige opmerkingen vastgesteld
>Actiepuntenlijst 13: Punt 43, 44 en 46 vervallen

4.

Financiën en declaraties
Er wordt besloten de volgende vergadering te houden in het Muizenfort en de kosten
daarvan te declareren.

5.

Mededelingen/ binnengekomen stukken
a) Parkeerdrukmeeting door Marga
De metingen van de gemeente strekken zich uit over de maand augustus / september.
Volgens de bevindingen van Marga geeft het parkeerterrein bij de Duif de nodige
problemen en in mindere mate bij de Spiering, maar wel vaak overvol, vooral laat op de
avond volgens Cor.
b) Huidige huurders gymzaal
Men twijfelt aan deze opgave en de vraag is wat kunnen we zelf hieraan bijdragen?
c) Uitnodiging Gesprek Klankbordgroep
Zou gepland staan op 20 december. Men is overigens eens dat verschuiving naar januari
2018 zinvoller zou zijn. Marga gaat na of dat mogelijk is.
d) Uitnodiging Burgerparticipatie op 20 december
Maken hier om uiteenlopende redenen geen gebruik hiervan.

6.

Voortgang project Ankerplaats
a) Inventarisatie geïnteresseerden wijkgebouw + huidige huurders + invulling van de
zorgverlening
De Wijkraad krijgt de indruk dat door de opstelling van de Stadsraad dat e.e.a. langs
ons heen dreigt te gaan. De woningbouwcorporatie wordt er o.m. bijgehaald en
missen wij de onderbouwing van het veel te ambitieuze plan van de hand van Hans.
b) Uitnodiging brainstormsessie op 21 december?
Karel, Henk en Cor meldden zich aan.
c) Samenstelling Klankbordgroep

Nog niet bekend.
7.

Overleg met Bob Nikkessen, projectontwikkelaar Ankerplaats
a. Gaat akkoord met de verplaatsing van de bijeenkomst met de werkgroepen (ca. 30
personen) naar de derde week van januari 2018 (24 of 25 januari).
b. De kaders zijn gesteld en er zijn wat aanpassingen gemaakt, maar het project zelf
blijft, zoals het in het schetsontwerp is gepresenteerd, onveranderd.
c. De beschikbare ruimte voor een wijkgebouw is thans 65 m2 (= woonunit).
d. Adviseert ons om een goed onderbouwd en gedegen plan uit te brengen. Doe het
snel want de tijdslimiet is kort i.v.m. de uitbreng van het bestemmingsplan in februari
2018.
e. Kan niets concreet zeggen over het parkeren, de Wijkraad vreest voor een te kort aan
parkeerplaatsen, maar zegt dat de hele wijk hiervoor in oogschouw wordt genomen.
f. Qua planning moet er in het 1ste kwartaal 2019 gebouwd gaan worden en zal zo’n 12
tot 14 maanden bouwtijd vergen.
Besloten wordt tot het opstellen plan voor de invulling wijkgebouw na de brainstorming
op 21 december. Tevens moeten we goed weten hoe we de zaak gaan beheren: in
handen van de Gemeente Gooise Meren, de Woningbouwvereniging of door een
vrijwillige beheercommissie (Actiepunt 47). Marja zal hierover met Hans overleg plegen
hoe e.e.a. geregeld of te regelen is.

8.

9.

Verslag overleg met de wijkagent
De wijkagent kenmerkt onze wijk als zeer veilig; geen inbraken dit jaar nog, weinig last
van hangjongeren en vandalisme. Zijn zichtbare inzet in onze wijk is helaas maar
beperkt tot zo’n 60% van zijn werktijd, verdeeld over Muiden en Muiderberg (5.000
wijk-inwoners geeft recht op één (100%) wijkagent).
Vanuit de Stadsraad
Buurtbus: Niet behandeld in de Stadsraad.
Beplanting langs de A1: De bomen zijn gepland.

10. Wat verder ter tafel komt/ Vragen uit de wijk
Henk: Schade aan de riolering door de platanen wordt in individuele gevallen door de
gemeente vergoed;
Karel: De verlichting van de doodlopende weg aan de kant van de Spieringbrug is niet
aanwezig en kan leiden tot ongelukken. Marga neemt dit op met Ben Berendse.
11. Sluiting
Marga sluit de vergadering om 22.25. Volgende vergadering: donderdag 18 januari 2018
In Het Muizenfort.

Cor Rijnbeek/ 04.01.2018

