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Concept notulen vergadering Stadsraad 13 april 2016 

 
Aanwezig: Fred Glasius, Fred Holthuis, Paul Mantje (deels), Tineke Zuidema, Roel Bijlsma, Dora 
van der Meer, Gre Lambalk, Greta Out, Kitty Tobias, Simon Ooms, Titia Leewis (notulen), Jans 

Berger, Asam Langenberg, 
Afwezig met bericht: TIny Persijn, Elly Rooth, Gerrit Oosting, Menno van der Linden,  
 

Gasten: Cees de Wilde, Foppe van Dijk, dhr Tolman, Paul van Hoek, Cor Langenberg.  
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. De voorzitter heet iedereen welkom. Extra 

agendapunt: ingezonden stukken. Dit komt er voortaan weer bij. De agenda is bij deze 
vastgesteld.  

 

2. De notulen. Een vraag. Is de visie naar de gemeente inclusief de aanpassingen? Ja, zijn of alle 
wijzigingen, zoals (financieel) bij punt 3 erin opgenomen. Dit is inderdaad over het hoofd 
gezien, en wordt in het Plan van Aanpak meegenomen. Verslag verkeersveiligheid, in de vorige 

vergadering is alleen de notitie behandeld. Er komt een nieuw tekstvoorstel. Behoudens deze 
wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.  

 

3. Ingekomen stukken: uitnodiging van de gemeente over het Johan Pipoplantsoen en de 
Wendelmoet Claesdochterlaan. Daar zijn diverse mensen geweest, maar niet van de Stadsraad. 
Een bestuurslid (stichting) is geweest en geeft feedback. Het was goed bezocht. Er lagen een 
aantal plannen op tafel en er was genoeg gelegenheid om vragen te stellen. Komt hier nog 

terugkoppeling op? Nee. Je moet er goed op letten om te kijken of het ook goed wordt 
uitgevoerd. Op 18 april is er een bijeenkomst over de Buitengouw. Verslag overleggroep 
verkeer en mobiliteit. Moeten we dat bespreken? Het wordt als info behandelen. Operationeel 

jaarplan openbare werken. Dit gaat om onderhoud, niet echt beleid. Het kan wel functioneel 
zijn voor de thema’s van het plan van aanpak. Jans stuurt het plan door naar de leden. Het is 
niet echt van belang voor verkeersveiligheid. Ingekomen brief over de volgende onderwerpen.  

Huisvesting. Het woonbeleid is sinds jaren 60-70 onvoldoende afgestemd op doorstroom door 
de bewoners. Natuur, het Hemmeland, pleit ervoor dat het park behouden blijft als 
recreatiepark. Hij heeft moeite met de evenementen in het Hemmeland. Hierin wordt geen 

rekening gehouden met het broedseizoen. Het broedseizoen is geen reden om evenementen 
het hele jaar af te gelasten. Ons standpunt is dat we over het Hemmeland overleg hebben met 
de gemeente en dat dat volstaat. Wie heeft er verstand van natuurbeheer? Niemand van de 

Stadsraad. Wim Huiijskens en Ton Pietersen (voormalig boswachter) vragen is een optie. 
Stadsaanzicht, Storend feit: sommigen laten hun vuilnisbakken op straat staan. Hij stelt 
statiegeld voor. Heeft de briefschrijver het aangekaart bij de gemeente? Dat is de aangewezen 

weg, en in deze lijn krijgt hij een antwoord.  
 
4. Mededelingen. De vice-voorzitter stopt per 1 juli op de Stadsraad. Hij blijft als sparringpartner 

beschikbaar tot 1 juli en wil met raad en daad de Stadsraad bijstaan. Reden is dat hij voor 
Waterland Natuurlijk zich wil laten voordragen als duo-raadslid. De voorzitter vindt het heel 
jammer. Zij is niet de enige. Foppe vraagt of de Stadsraad een opstap was naar de politiek. 

Misschien. De publieke zaak heeft zijn hart en dat geldt voor de Stadsraad en voor de politiek. 
De Stadsraad blijft graag een beroep doen op de politieke expertise van ons vertrekkende lid. 
Er ligt een foto voor de schouw, van de brug van de sportvelden naar het Mirrorpaviljoen. Hier 

kun je niet overheen als invalide. Diverse leden bedanken de organisatie voor het Lente-uitje. 
Iedereen reageert positief. Dank daarvoor. Jammer dat we afscheid moeten nemen van onze 
vice-voorzitter. Iedereen wenst hem veel succes in zijn nieuwe loopbaan. Volgende week 19 

april is een gesprek met Jacob Kes ivm de inspraak over de huishoudelijke hulp. Brede School: 
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de plannen zijn van tafel. Verslag van het bestuurlijk overleg gegaan van de gemeente met de 
Stadsraad. We hebben aandacht gevraagd voor de privacy. Is niet transparant, we weten niet 
voor welke goede doelen de adressen beschikbaar worden gesteld. Aandacht gevraagd voor het 

paaltje bij het bruggetje bij de speeltuin. De bejaarden hebben er ook moeite mee. Ze nemen 
de Schouwpunten nogmaals door en gaan eraan werken en er is een datum geprikt voor een 
nieuwe schouw. Verkeersproblematiek besproken, en aangekondigd dat we met een 

verkeerskundige van de gemeente gaan praten. Pas op voor de cijfers van meten en weten van 
de verkeerskundige. Wij gaan over de ervaringen van inwoners. Zij denken alleen in problemen, 
m.n. financieel waardoor dingen niet kunnen, wij denken in oplossingen. De verkeerswerkgroep 

is alle fracties afgegaan ivm het visiedocument en over het Prooyen. De meeste fracties denken 
mee, sommigen schuiven het af naar de middenstand. Voorstel was bloembakken in plaats van 
hobbels. Morgen gaat een Stadsraadlid inspreken, als inwoner van het Prooyen, en Omroep Pim 

komt.  
  
5. Plan van Aanpak. Iedereen heeft het vastgestelde visiedocument gemaild gekregen plus een 

format voor een PvA. Hierop staat Thema. Daarin komen alle 8 thema’s terug in het PvA. Per 
thema is het de bedoeling dat een aantal vragen worden ingevuld. Heeft iedereen het gelezen? 
Een vraag hierover. Dit hoort binnen de werkgroepen thuis, niet nu. Mee eens. Nieuwe vraag: is 

het format OK. Inhoudelijk hoort het thuis in de werkgroepen. De opzet wil ze graag 
goedgekeurd hebben. De vragen zijn slim omdat ze ordenen. Een punt 6 is een optie. Wat valt 
er verder over het thema op te merken? Overig, heb je zelf wat toe te voegen. Wie wat 
wanneer en waarmee (middelen). Welk beleid wordt bedoeld? Gaat het over extern beleid (de 

gemeente), of intern (Stadsraad), Ja, benoem dat dan ook. Willen de werkgroepen zich eerst 
buigen over vraag 1? Eerst doel helder krijgen. Dit is het knelpunt, en hoe we het gaan 
oplossen. Punt 1, visiedocument zo concreet mogelijk. Punt 2, doel kan gedwarsboomd of juist 

al opgelost worden door de politiek. Wie heeft er vragen over de bedoeling voor de volgende 
stadsraadsvergadering? Voorstel om eerst met twee personen dit format te gebruiken om te 
kijken of en hoe het werkt. Zullen we eerst Werk&Inkomen aan pakken, en er dan met de 

voorzitter sparren. Nog een raad van de vertrekkend vice-voorzitter:  zorg dat je zichtbaar 
wordt. Publicitaire acties uit bijv. punt 4. Vier je successen! Hierover consensus. De secretaris 
geeft aan dat ze een terugtrekkende beweging maakt en alleen facilitair (notulen) en niet veel 

met werkgroepen bezig kan zijn vanwege drukke werkzaamheden (het opzetten van een 
bedrijf). 

 

6. Werkgroepen. Er zijn 8 thema’s en we hebben 7 werkgroepen. We missen toerisme en 
stadsgezicht. Niet alle werkgroepen zijn optimaal bezet. Stel prioriteiten en pak niet alle punten 
tegelijk aan. Dit visiedocument is voor 2 jaar vastgesteld, we kunnen elk halfjaar 2 thema’s aan 

te pakken en moeten de volgorde bepalen. Laat iedereen zich per mail uitspreken over de 
prioriteitstelling van de thema’s. Veiligheid en mobiliteit, en zorg welzijn en gezondheid spelen 
nu, dus kunnen eerste 2 thema’s worden. Tussenvoorstel, start maken met 2, na een halfjaar 

nog 2 erbij pakken. Wat vindt iedereen? Als je langere termijn ergens mee bezig bent, kunnen 
ad hoc thema’s roet in het eten gooien. Er komt een voorstel om te zoeken naar meer leden. 
Zoek op specialismen naar mensen die er van nature belangstelling voor hebben. Wie gaat er 

over toerisme? Gabriella Bekhuis en Linda Demmers gaan hierover. Simon: heel goed om gas 
terug te nemen. We hebben nog 2 vergadering voor de zomerstop. Dus dit is een goed 
voorstel. Wie wil er in deze 2 werkgroepen zitten of erbij? Wie wil er nog bij? Vraag het per e-

mail aan degenen die er nu niet zijn. Goed plan. Wie wil bij  Zorg en Welzijn. Medio mei, 
voorbeeld PvA Verkeer en Mobiliteit. Werk een makkelijk voorbeeld uit en breng dat in de 
vergadering. 

 

7. Rondvraag: We zoeken een vervanger voor de voorzitter vanwege vakantie van 30 april tot 10 
mei. En wie doet het persbericht?. We zijn vergeten in de notulen te vragen naar de 28 
klachten die zijn gemeld over schade aan hun pand (schrappen). Heeft iemand een leuk idee 

voor een uitje, mail dat even. Er was een leuke mail over jeu de boules met een kaasje, wijntje. 
Wanneer komt er wat in het Prettig Weekend? Er moeten nog pasfoto’s komen. Prettig 
Weekend was druk, maar alles is nu aangeleverd, Buurt Whatsapp, wat is daarmee gebeurd? 

Arjen Ouwehand zag hier niets in. Is er draagvlak voor in Waterland? Jans stelt voor een bericht 
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te plaatsen in FB of er animo is voor een buurt Whatsapp? Foppe vindt het een heikel 
onderwerp. Wacht tot het uit de bevolking zelf komt. Nadenken en op terugkomen. Rondvraag: 
enkel punten zijn groen gemaakt (punten die zijn opgelost), dit zijn niet alle punten. Schade 

aan panden, was Herman van Elteren.   
 
De Schouw: De gemeente heeft commentaar gegeven op de schouw van 2015. Ze gaat hem 

toesturen zodat iedereen kan kijken wat is opgelost en wat niet. En wat de gemeente hierover 
heeft gezegd. Dat is basis voor nieuwe schouw. De datum is nu gesteld op 5 september. We 
doen een tegenvoorstel voor eind september. In de zomervakantie oppakken lukt niet, heeft de 

praktijk geleerd. Hoe verhouden die 8 aandachtsgebieden zich tot die schouw = Als punt 6 bij 
PvA kun je inbreng in de schouw. Roel stelt voor na 5 jaar een bloemetje te geven voor de 
vergeten punten in de schouw.  


