Vereniging van Huiseigenaren van Doorzonwoningen in de Kruidenbuurt
p/a E. van Duijn
Goudkruid 48
3068 SZ Rotterdam

Notulen:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

samen sterk

Wijkschouw vergadering woensdag 19 maart aanvang 19.30 uur.
Ed van Duijn Goudkruid 48 010-2518214
Martin Spiering (Vestia), Cees van Wijk (VVE Meander), Ed van Duijn (VHDK)
SKBR, Politie, Gemeente
Ed van Duijn

1. Opening.
Ed heet Martin en Cees welkom.
2. Wijkschouw doelstelling
De wijkschouw wordt opgezet met als doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren maar zeker te
behouden.
De wijkschouw wordt opgezet met zoveel mogelijk draagkracht:
Vestia
Politie

-

Gemeente
SKBR

-

VVE Meander

-

VHDK

-

Martin heeft definitief toegezegd
Sjaak heeft toegezegd maar is in de ziektewet op dit moment. Er is nog
niet duidelijk of er een vervanger kan en wil zijn.
Op dit moment niet duidelijk wie we hiervoor kunnen benaderen.
Hebben toegezegd maar nog geen vertegenwoordiger aangesteld.
Het heeft de voorkeur van Martin (Vestia) om huurders hiervoor af te
vaardigen. Dit om conflicterende belangen te voorkomen.
Mocht dit niet lukken dan kan en wil Ed eventueel zelf wel een aantal
huurders benaderen of ze aan het “project buurtschouw” mee willen doen.
Voorlopig doet Cees van Wijk mee op persoonlijke titel. Wel worden de
leden geïnformeerd.
Ed van Duijn is de vertegenwoordiger namens de VHDK. Uiteraard in
overleg met het bestuur van de VHDK.
Hij zal ook de coördinatie en administratieve taken op zich nemen.

De wijkschouw wordt opgezet met een positieve insteek en oplossingsgericht.
3. Wat gaan we “schouwen
- Openbaar groen en de staat daarvan
- Zwerfvuil
- Buitenruimte: voetpaden, wegen, enz, vooral lettend op veiligheid
- Voor en achtertuinen. Alleen focus op excessen, gevaar, overlast en vervuiling.
- Verlichting voor zo ver dat tijdens de schouw mogelijk is.
- Achterpaden:
bestrating
onkruid
vuil en opgestapelde stenen
4. Vervolgstappen na de schouw
Melden richting gemeente (als ze niet deelnemen aan de schouw) van misstanden / problemen aan:
- Openbaar groen, Zwerfvuil, Buitenruimte, Verlichting
Melden richting bewoners d.m.v. een brief ondertekend door alle deelnemende partijen van
misstanden aan:
- Voor en achtertuinen, Achterpaden
Melden richting Vestia (als Martin er eventueel niet bij is) van misstanden / problemen aan:
- Losliggende, verdwenen of verzakte tegels in achterpaden.
- Voor en achtertuinen. Dit alleen als de gezamenlijke brief niet geholpen heeft. Vestia heeft namelijk
wel meer juridische mogelijkheden richting hun huurders. De huurders hebben (klein)
onderhoudsplicht ook aan hun tuinen.
5. Opzet van brief richting bewoners met misstanden
In de brief de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Ook wijzen op gevaar en
veiligheid. Tevens de mogelijkheid meenemen om, indien nodig, hulp te bieden. Betaald of d.m.v.
vrijwilligers.
We gaan ook bij de gemeente en Roteb informeren of er een mogelijkheid is om b.v. twee maal per
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jaar containers in de wijk neer te zetten voor tegels / groenafval.
Pameijer en de scholen/verenigingen zullen we niet gaan benaderen om aan de wijkschouw deel te
nemen. Wel zullen we ze benaderen mocht er hulp nodig zijn. Denk b.v. aan een opruimactie van
zwerfvuil door de kinderen van de scholen. Of het leeghalen/opruimen van een tuin door Pameijer.
6. Evaluatie en frequentie van de wijkschouw
We zullen in eerste instantie minimaal twee maal een wijkschouw uitvoeren. De eerste in April en de
tweede in Juli.
Na elke wijkschouw zal er een evaluatie plaats vinden. Wellicht kunnen we deze direct na de
wijkschouw houden bij een van de deelnemers?
7. Voorstel eerste wijkschouw.
Zowel in April en Juli zijn er 2 datums geprikt. We horen graag van iedereen wanneer ze kunnen en
dan zal de datum waarin de meeste deelnemers kunnen definitief zijn.
Woensdag 9 April 17:00
Ja / Nee
Vestia
Politie
Gemeente
SKBR (huurders)
Cees van Wijk
VHDK

Ja

Woensdag16 April 17:00
Ja / Nee
Vestia
Politie
Gemeente
SKBR (huurders)
Cees van Wijk
VHDK

Ja

Woensdag 9 Juli 17:00
Ja / Nee
Vestia
Politie
Gemeente
SKBR (huurders)
Cees van Wijk
VHDK

Ja

Woensdag 16 Juli17:00
Ja / Nee
Vestia
Politie
Gemeente
SKBR (huurders)
Cees van Wijk
VHDK

Ja
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