Verslag vergadering 16 februari 2022
Aanwezig; Marjolijn Peters, Frans Kalse, Dennis Bodano, Rogier Verbeek,
Jan Fleer, Bart van Dijk, John Nessen, Miranda Rennings ,Ineke van Vliet,
André Pattenier. Online: Wil Vossenaar, Coby Utama.
Natasja Lutgens (wijkagent) heeft info geleverd per mail.

Om 19.30 uur begonnen met de vergadering en nieuwkomers voorgesteld,
Er was geen verslag van de vorige vergadering op 1 december 2021 die helemaal
online was.
Als eerste ging Dennis Bodano, de gebiedsregisseur van Rijswijk West, van start
met het vervolg op de gebiedsverkenning van de Ministerbuurt op 6 november
2021, daar zijn een aantal contacten gelegd waardoor Rogier Verbeek en John
Nessen deze avond aanwezig waren.
Er kwamen heel veel vragen naar boven waaronder ;
- wat is de visie van de Gemeente Rijswijk wat betreft de Bewonersorganisaties
- wat kan de BOSN doen en wat niet
- welke rol kunnen wij spelen in de wijk
- wie is ons aanspreekpunt
Er werden voorbeelden genoemd wat voor initiatieven er recent zijn geweest om
meer voor de wijk te doen, bv De Moestuin , de Braderie, de Paas en Kerstactie.
Dit wordt met veel vaste vrijwilligers uit de wijk gedaan en wordt erg
gewaardeerd.

Er wordt ook meer actie gewenst om dringende zaken op te pakken en een betere
terugkoppeling vanuit de Gemeente over lopende meldingen .
Er moeten meer initiatieven komen om de bewoners te betrekken bij hun wijk, bv
door weer een buurtnieuws uit te brengen, een wijkschouw op te zetten in
samenwerking met de Gemeente en andere partijen (bv woningbouw)
André Pattenier kwam met het voorstel om meer met de site te doen, meer
aanlevering van nieuws en werkgroepjes te organiseren voor belangrijke zaken
en daaruit volgend gewenst overleg met de Gemeente.
Er zijn veel wensen en ideeën ter tafel gekomen die uitgewerkt moeten worden,
we hopen in de volgende vergadering daar meer over te horen.
De wijkagent heeft per mail het volgende gemeld; de woninginbraken zijn de
afgelopen tijd gestegen, blijf alert en bel 112 bij verdachte situaties, diefstallen
van katalysatoren vooral bij het merk Toyota Prius zijn veel voorkomend, men
kan dit met bv een alarm onder de auto (zodra er een krik wordt geplaatst gaat
deze af) of bij een garage een strip of beugel laten plaatsen om het moeilijker te
maken er bij te komen. Bij de school aan de P van Vlietlaan zijn containers
geplaatst wat wijst op het starten van de afbraak van de afgebrande gebouwen.
Buurtpreventie meld dat er weer meer fietsen worden gestolen, bv in de buurt
van tankstation de BP Er wordt regelmatig met het team gelopen langs bekend
pijnpunten in de wijk en waar nodig melding gedaan.
Met de bedrijfsleiders van supermarkten in de buurt is afgesproken om direct
naar hun een melding te doen van achtergelaten winkelwagentjes, zij halen ze
dan snel op, het is verboden om buiten een straal van 100 meter van de
desbetreffende winkel een wagentje mee te nemen, de boete hiervoor is €90,- ,
let dus ook op als je ermee terug loopt.
De activiteiten worden ook voor dit jaar weer opgepakt, de Paasactie als eerste,
Pasen valt op 17 en 18 april, we gaan dan weer met de vrijwilligers naar de
alleenstaande ouderen in de wijk.
Half mei kunnen we weer een Pop-up braderie proberen op te zetten bij mooi
weer en anders verplaatsen naar 1 of 2 weken later.
Ook een nieuwe Buurtnieuws is gewenst, iedereen kan eens nadenken over een
stukje hiervoor, Jan Fleer wil al iets schrijven over de Paasactie voor de krant,
misschien ook iets voor ons Buurtnieuws.

De aankondiging van de wijkschouw kan dan ook worden meegenomen.
Het is dan ook wenselijk om de Buurtnieuws zo snel mogelijk op te zetten, zodat
al deze activiteiten kunnen worden aangemeld. Als alle copij binnen is rond half
maart , kunnen we dit doorsturen naar de uitgeverij en is er eind maart een
buurtnieuws klaar om te verspreiden.
Graag zie ik al jullie reacties/ideeën tegemoet.
Bij de rondvraag vroeg Wil over de Paasactie, wanneer en wat we gaan doen,
daar komen we met de vrijwilligersgroep van de Paasactie binnenkort op terug.
André vroeg nog even met nadruk over het eigenaarschap, de rol van de
Gemeente en de BOSN en een grotere rol voor de site.
Jan wilde graag weten waarom er geen terugkoppeling vanuit de Gemeente is
over zijn vraag over de gekapte bomen en waarom daar geen nieuwe voor
worden terug gezet. Ook Rogier wil graag weten waarom er geen reactie komen
op zijn meldingen van verbrande bomen, brandschade op parkeerplaatsen en de
afgebrande school aan de P van Vlietlaan. Wat gaat de Gemeente doen aan de
communicatie met de BOSN.
Dennis gaat dit terugkoppelen naar de desbetreffende afdelingen/ambtenaren.
De vergadering sluit om 22.00 uur
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