
Notulen vergadering BOL van dinsdag 17 september 2013  
 

Aanwezig: Hein van Kruisdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, Gert-

Jan Overdijkink, Ruud Kamp, Jan Ruys, Henny Meijer, Maurice van Peursem, Bart Andriessen (hoofd afdeling 

Wijken), Berber Schrijver, Inge Puyman, Maarten Brinkman (notulist) Bert van der Roest (vanaf 21.00) en drie 

studenten van de School voor Journalistiek: Eleanor Crick, Roel Breet, Eva de Zeeuw  

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 

vanavond 

 

Wat doet de afdeling Wijken? 

Bart Andriessen: ‘Wijken’ is sinds de reorganisatie van vorige jaar een afdeling, een onderdeel van de 

‘Ontwikkelorganisatie’. Het is de bedoeling van de gemeente om meer wijkgericht te gaan werken. De 

wijkbureau's en de staf op de Neudeflat vormen de afdeling Wijken. De wijkregisseurs en Bart vormen het 

managementteam Wijken. Veiligheid is na de reorganisatie een eigen afdeling geworden. Op elke wijkbureau is 

wel iemand die ‘veiligheid’ doet, maar die valt niet onder de wijkregisseur, maar onder de afdeling Veiligheid. 

Bart geeft leiding aan de afdeling en heeft ook de taak het wijkgericht werken in de gehele gemeentelijke 

organisatie te versterken. Wijkgericht werken houdt ook in dat de gemeente meer naar burgers moet luisteren 

en dat zij eventueel initiatieven van burgers ondersteunt. Er wordt steeds meer van de burgers gevraagd. De 

vraag hoe in die stuatie initiatieven het best ondersteund kunnen worden is nog niet echt beantwoord. 

Op de leefbaarheidsbudgetten is al per 1 januari 2013 bezuinigd; van 700.000 naar 500.000 euro per wijk. Er 

zijn geen plannen om daarop nog verder te bezuinigen. Maar een nieuw college kan daar anders over denken. 

 

Mededelingen  

21 september: wijkdag 

5 oktober: Lunetjes 

19 maart 2014: gemeenteraadsverkiezingen. Wie helpt er mee het lijsttrekkersdebat te organiseren? Inge en 

Berber melden zich aan. Zij zullen worden uitgenodigd voor BOL kern van 1 oktober om hierover te overleggen. 

 

Perikelen rond het gebruik van de Musketon 

De voorzitter schetst de situatie waarin de Musketon verkeert: Portes is opgesplitst en een deel is opgegaan in 

‘Vooruit’. Enkele medewerkers van Portes zijn overgegaan naar de UVO, eigenaar en onderhoudsplichtige van 

de Musketon. Vooruit is gebruiker van de Musketon. De drie sociaal beheerders van de Musketon zijn 

ontslagen, met de gedachte dat de bewoners hun taken wel zullen overnemen. Er is een lijst opgesteld van 

dingen die niet goed gaan. De belangrijkste vraag aan de gemeenteraad is: draai de bezuinigingen op sociaal 

beheer terug. Ook zijn er vanaf 1 augustus eisen bijgekomen, zoals bedrijfshulpverlening. Arjan heeft zich ziek 

gemeld. Het BOL wil praten met Vooruit, maar Vooruit heeft een afspraak afgezegd en heeft tot op heden nog 

geen nieuw datumvoorstel gedaan. De vraag is: wat nu? Welke strategie moeten we volgen? 

Ruud, Christien, Hein, Ewold en Inge waren bij de vergadering van de wijkraad waarbij wijkwethouder 

Lintmeijer ook aanwezig was. Ruud meldt dat Lintmeijer de eis van bedrijfshulpverlening ook onzin vindt. 

Vooruit heeft gegarandeerd dat er altijd sociaal beheer in de Musketon is (voor openen en sluiten e.d.) 

Bert van der Roest komt ter vergadering. Hij meldt dat de wifi spot eraf gaat per 24 oktober. UVO en Vooruit 

moeten communiceren met bewoners, niet wachten tot het mis gaat. 

Berber meent dat we moeten beginnen te formuleren wat we zouden willen, en wel zo concreet mogelijk. De 

volgende punten worden geformuleerd: 

. Informatie moet duidelijk op de website staan 

. Ruimtes moeten gemakkelijk zijn te reserveren. 

. Het gebouw moet schoon zijn. 



. Er moet sociaal beheer zijn tijdens de openingstijden 

. Het gebouw moet telefonisch bereikbaar zijn. 

Verder zijn er zorgen over de bedrijfsvoering van UVO en Vooruit. Bert vindt Vooruit weinig transparant; de 

ondernemingsraad is buitenspel gezet. 

Ruud: tijdens het bezoek van de gemeenteraad op 23 mei heeft Hein vier vragen ten aanzien van de Musketon 

gesteld. Er is nog steeds geen antwoord. Bert zal hiernaar vragen bij Tim Schippers. 

De vraag is hoe we onze wensen gerealiseerd kunnen krijgen. Wat is onze strategie? 

Genoemd worden:  

.  Pers inschakelen; 

.  Via de website de wijk laten weten aan welke punten volgens het BOL moet worden voldaan. 

.  Raadsfracties informeren 

.  Brief aan de gemeenteraad en de pers hierover inlichten 

.  Op de wijkdag duidelijk maken wat er aan de hand is 

Bert meent dat stevige actie effectiever is dan weer een brief. Jan vindt dat de bewoners zijn geschoffeerd door 

UVO en Vooruit. Hij voelt wel voor bezetting van de Musketon. Henny sluit zich daarbij aan. 

Berber zal voor de wijkdag een tekst met onze punten opstellen. Bewoners kunnen daarmee zelf de raad 

oproepen in actie te komen of ze kunnen het papier ondertekenen en achterlaten bij de kraam. 

Ties: bewoners moeten naar de UVO bellen om te melden wat er mis is. Inge stelt voor Arjan namens de 

vergadering een fles wijn te bezorgen. Dit voorstel vindt algemene instemming. 

 

Rondvraag 

. Bert vraagt of er nog aandacht moet worden besteed aan het Nieuwe Inzamelen. Hein: uit gemeentekringen is 

bevestigd dat het restafval gewogen wordt. Bert verzekert echter dat er geen weeginstallatie in de containers 

zit. 

. Ties meldt dat vier inzamellocaties worden aangepast voor rolstoelen. 

. Jan meent dat het Nieuwe Inzamelen tot meer zwerfvuil leidt. 

. Jan meldt dat er nog altijd te veel wordt gefietst en gebromd in het winkelcentrum. Christien: dien een klacht 

in bij het wijkbureau. 

 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

Actiepunten 

. Christien zal Berber en Inge uitnodigen voor BOL kern van 1 oktober om te praten over het lijsttrekkersdebat. 

. Bert zal Tim Schippers vragen hoe het zit met de vier vragen die Hein tijdens het bezoek van de raad op 23 mei 

heeft gesteld 

. Berber zal voor de wijkdag een tekst met onze punten ten aanzien van de Musketon opstellen. 

. Hein zal namens de vergadering een fles wijn bij Arjan bezorgen 

 


