Betreft: Verslag dorpsplatform Noord- en deel Zuid-Scharwoude
Datum: 12 maart 2018
Aanwezig: Ria Groen (vz), Sylvia Smit, Linda Manshanden (wijkagent), Madelon van Diepen,
Willeke Steinmetz, Anke Troost, Theo Troost, Jan Lubbers, Ebelien Bruin, Lucinda Kamphuis,
Marlies Maat (gemeente)
Toehoorders: Samantha Kamphuis, dhr. De Vries
Afwezig: André van der Starre, Angelique Dekker, Marlene Kramer, Mark van der Molen
1. Opening, mededelingen, notulist en voorzitter van de avond
De voorzitter en notulist worden benoemd.
2. Wonen Plus Welzijn, burgerparticipatie
Een contactpersoon van WPW zou vanavond aanschuiven over dit punt. Helaas kon zij
wegens privé omstandigheden niet komen. Het punt wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
De dorpsbeheerder geeft aan dat Wonen Plus Welzijn samenwerking zoekt in
burgerparticipatie en wilde daar het dorpsplatform voor benaderen. Wonen Plus Welzijn is
een wijksteunpunt midden in de wijk waar veel mensen komen. Zij hebben veel vrijwilligers.
Wellicht kan dit een platform vormen voor het aandragen van allerlei zaken in
samenwerking met het dorpsplatform.
3. Punten voor de wijkagent
Hangjongeren bij Anbouw/Aldi. Overlast melden bij de wijkagenten en bij de
jongerenwerker van Wonen Plus Welzijn.
De wijkagent meldt dat de burgemeester een gesprek heeft gehad met bewoners van het
eiland (o.a. Olmenlaan). Er is afgesproken dat er een bewonersavond wordt georganiseerd
voor de bewoners van het eiland.
4. Toekomst dorpsplatform
Er is een gesprek geweest met een delegatie van het dorpsplatform en afdelingsmanager
openbare werken. De afdelingsmanager heeft aangegeven na te denken over een andere
vorm. De gemeente gaat meer inzetten op burgerparticipatie.
De dorpsbeheerder geeft aan dat de gemeente bij projecten vooraf in gesprek gaat met
bewoners zodat men weet wat er leeft in de wijken. Dan met elkaar kijken wat
meegenomen kan worden in het project. Het platform heeft besloten dit jaar nog door te
gaan in deze vorm. Er wordt nagedacht over de toekomst hoe verder in te vullen.
5. Verslag 20 november 2017
Wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Het deel over de Koog Bomenwijk:
- Er komt bewegwijzering op de rotonde Oostelijke Randweg – Langebalkweg, zonder
verwijzing naar de Koog (optische maatregel ter geleiding van het verkeer).
- Er is een onderzoek gaande naar de VRI op het kruispunt Voorburggracht – Geestweg
– Oostelijke Randweg. De regelinstallatie loopt technisch op zijn laatste benen,
onderzoek moet uitwijzen of 1-op-1 vervangen de beste optie is en zo ja, hoe de
regeling zelf kan worden verbeterd.
- Onderzoek doorgaand verkeer is in de steigers gezet. Uitvoering is gedacht in het
voorjaar, maar we willen nog wel even afwachten hoe de situatie zich komende weken
rond de Leeghwaterbrug gaat ontwikkelen.
- Voor wat betreft reconstructie Bomenbuurt/Koog wordt nu intern naar een goede
modus (participatie) en scope (verharding, verkeersmaatregelen, doorvaarbaarheid,
riolering, klimaatadaptatie, groen…) gezocht. Uiteraard gaan we hierbij niet over één
nacht ijs en ook ambtelijk zal er capaciteit en middelen beschikbaar gemaakt moeten
worden.
6. Agendapunten volgend overleg
- Toekomst ideeën dorpsplatform

-

Burendag
Koog
Wijkschouw (per fiets) in het voorjaar. Datum afspreken.

7. Rondvraag en sluiting
Aandacht wordt nogmaals gevraagd voor de nieuwbouw Deen/Vomar op oude
bibliotheeklocatie. Het dorpsplatform spreekt haar bezorgdheid uit.
Ook over het pand Braam/Fameus spreekt het dorpsplatform haar bezorgdheid uit. Er
komen 9 appartementen maar niet meer parkeerplaatsen. Dit moet in de omgeving gedaan
worden. En er ligt al zo’n druk op dit gedeelte.
Verzoek om hegje wat staat bij de oversteek Korteweide richting Boomgaard te
verwijderen. De kinderen worden niet gezien. De dorpsbeheerder overlegd dit met de
verkeerskundige van de gemeente.
Nogmaals verzoek om de betonnen bakken bij de Westelijke Randweg/brug richting
Korenmolen te verwijderen. De dorpsbeheerder overlegd met de verkeerskundige van de
gemeente.
Op 26 maart volgt een interne vergadering. Verdere informatie hierover volgt nog.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ria Groen om 21.30 uur de vergadering.

