Bewonersgroep Beukelsdijk-Oost,
Suze Groeneweglaan, Essenburgsingel en
G.W.Burgerplein
Verslag bewonersbijeenkomst op 3 oktober 2013. Aanwezig: ongeveer 15 bewoners en
vertegenwoordigers van wijkpolitie, welzijnsorganisatie Zowel, Stadsbeheer. Deelgemeente
Delfshaven is niet aanwezig.
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst op 20 juni 2013
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.
2. Mededelingen/Terugmeldingen
Rommy heeft de volgende mededelingen:
•

Stuurgroep Veilig (dat zijn de burgemeester, de politiechef en de hoofdofficier van
Justitie) bracht op 18 september jl. aan Middelland. De stadsmarinier gaf een
presentatie over veiligheid in de buurt en 4 buurtcomité’s waaronder onze
bewonersgroep, hebben kort de belangrijkste punten die spelen in de eigen buurt
onder de aandacht van de stuurgroep gebracht. Voor onze buurt betreft dit (naast de
bekende problemen zoals zwerfafval) vooral de ergernissen van bewoners over de
langdurige leegstand van de panden op de kop Beukelsdijk/hoek Essenburgsingel en
Beukelsdijk 16/18 en te hard rijden op de Beukelsdijk. Deze problemen zijn bekend bij
de stuurgroep. De gemeente kan pandeigenaren aanschrijven bij achterstallig
onderhoud of panden dichttimmeren bij overlast door bijv. insluipers, maar verder zijn
de mogelijkheden beperkt. De stadsmarinier heeft wel gezegd dat de gemeente,
mochten er kopers in beeld zijn voor de panden 16/18, zo snel mogelijk met hen in
gesprek wil. Wat betreft de hoge snelheden op de Beukelsdijk is vanuit de
bewonersgroep aan de stuurgroep de suggestie meegegeven om een flitspaal te
plaatsen i.p.v. een smiley.
Interessante melding tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep is de mogelijkheid van
uitgifte van een zgn adoptiecontainer: een buurtbewoner krijgt dan een sleutel om
de afvalcontainer te kunnen openen, voor wegwerken klein grof vuil dat nu vaak naast
de container ligt. Peet Lelarge (Essenburgsingel) heeft al zo’n sleutel. Stadsbeheer is
nog op zoek naar meer bewoners die dit willen doen. Rommy gaat een bewoner vragen
de container thv Beukelsdijk 14 te adopteren. De volgende bijeenkomsten kunnen dan
de ervaringen worden besproken. Het blijft wel belangrijk dat volle containers op tijd
worden geleegd.

•

kleine delegatie van de bewonersgroep op 2 oktober met de nieuwe rector (Renée
Bouwer) van het Citycollege dat binnenkort een nieuwe naam krijgt. De school heeft
nu 550 leerlingen, HAVO/VWO. Gesproken is o.a. over de plannen van de school met
een fietsenstalling aan de oostkant van de school. Vanuit de bewonersgroep is er bij de
directeur op aangedrongen hierover z.s.m. contact op te nemen met de directeur van
de Oranje Nassau basisschool. Verder zijn diverse mogelijkheden besproken voor
betrokkenheid van de leerlingen van het Citycollege bij de buurt en bij de spoortuin.
Bijvoorbeeld ontwerp + uitvoer van pontje + ontwerpen borden voor
hondenuitlaatzone. Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van
contactgegevens van de conciërge en de bewonersgroep heeft gevraagd om betrokken
te worden bij de inrichting van het plein en de ruimte van de school aan de kant van
het GW Burgerplein.
Naar aanleiding van deze mededeling geven bewoners aan verkeersoverlast (parkeren)
te ervaren op zaterdag als de Chinese school wordt gehouden.

3.

Straatgroepennieuws en aandachtspunten voor politie, deelgemeente en
Stadsbeheer

Aandachtspunten Beukelsdijk:

Stand van zaken “smiley”-paal: is ondertussen geplaatst. Ter hoogte van het voetbalveld
( waar gemiddeld 30 km per uur wordt gereden) ipv ter hoogte van Beukelsdijk 22/24. (
waar het hardst wordt gereden). Sinds 25 september staat hij goed. Hij blijft ongeveer
een maand staan. Gegevens worden opgeslagen en analyse volgt.
Laatste ontwikkelingen met potentiële kopers voor panden Beukelsdijk 16-18: er zijn
potentiele kopers gesignaleerd voor de panden 16/18. De bewoners willen graag weten
wat er met de panden gaat gebeuren: hotel, appartementen? De mogelijkheid wordt
geopperd om met een aantal buurtbewoners het pand aan te kopen en informatie te
vragen bij Stadsontwikkeling.
Aandachtspunten Suze Groeneweglaan
Helaas is er niemand aanwezig van de Suze Groeneweglaan.
Aandachtspunten GW Burgerplein
Geen meldingen
Aandachtspunten Essenburgsingel
•

Stand van zaken idee hondentuin kop Essenburgsingel: Toelichting van Daan Schipper.
Idee is om de koppen van de singel duidelijk te markeren als
hondenspeeltuin/uitlaatzone met hekwerk. Plan is besproken met de gemeente.
Gemeente komt met te hoge offerte voor het hekwerk. Daan gaat nu gemeente en
deelgemeente intensief benaderen. Buurt wil er zelf ook subsidiegeld in stoppen. We
zijn het voorbeeld van de zo gewilde participatiemaatschappij, maar dan moet de
gemeente wel meewerken. Er zit sinds de laatste mooie presentatie van Daan geen
schot in het plan.

•

Bewoner Essenburgsingel is een civielrechtelijke procedure begonnen tegen de
eigenaar van de panden kop van de Beukelsdijk om de eigenaar aansprakelijk te
stellen voor de overlast die de bewoner heeft door gebrek aan onderhoud.

•

Openbare ruimte rondom het bloemenbeeld wordt niet goed onderhouden en beheerd
(is ook nog niet goed opgeleverd). Rommy Bakker neemt hierover contact op met de
deelgmeeente (Lot Mertens, gebiedsmanager Delfshaven)

•

Bewoners hebben behoefte aan meer plekken in fietstrommels, maar de wachttijden
zijn erg lang (+/- 3 jaar) en de plekken schaars. Tip: bundel je krachten met andere
bewoners. Rommy vraagt na bij Erik Rademaker hoe het zit met het
fietstrommelbeleid in de wijk.

•

Sommige huizen hebben last van ratten. Trottoirs zijn daardoor aan het verzakken.
Tip: bundel krachten en maak gezamenlijk plan en schakel hulp ROTEB in.

Algemeen:
De wijkagent geeft een korte toelichting bij het project: Be-smart with your Phone. Door
een volg-app te installeren op je telefoon en dit zichtbaar te maken, kun je diefstal helpen
voorkomen en kun je het opsporen van de dader helpen vergemakkelijken. Het
downloaden van de volg-app kan op: www.hier-waak-ik.nl .
4. Korte presentatie door André Baas, wijkwerker over “Zowel”, de nieuwe
welzijnsorganisatie in Delfshaven.
Het gaat om 14 wijkwerkers vanuit Post West, actief in wijken Middelland en Nieuwe
Westen: jeugd, schuldhulpvraag (problematiek achter de voordeur). Is in juli 2013 gestart.
Opdracht voor 2,5 jaar. Targets: bijvoorbeeld: stijging van bekendheid met voorzieningen
als speeltuinen. Schuldhulpvragen: bijvoorbeeld 1000 cliënten begeleiden.
Zowel werkt zowel vanuit vragen van de cliënten zelf als op tips vanuit hun omgeving.
Zowel werkt nauw samen met partners uit de buurt: lokaal zorgnetwerk, wijkagenten.
Buurtbewoners kunnen contact opnemen met Zowel om mogelijke hulpvragen bij
buurtbewoners te signaleren. Afgesproken wordt dat Zowel ook contact kan opnemen met

onze bewonersgroep mochten zij in onze buurt mensen tegenkomen die hulp nodig hebben
of in een isolement leven. Met de spoortuin kunnen we wellicht ook iets betekenen voor
deze mensen. Telefoonnummer van Zowel is: 010-2861405. Email: info@zowel.nu
5. Ontwikkelingen en activiteiten rond de Spoortuin
Iedereen uit de buurt kan gebruik maken van de tuin en het spoorhuis. Elke zondagmiddag
van 13-16 uur is de tuin open. De schooltuinbakken worden verdubbeld. Daar zijn veel
handen voor nodig. Ambitieniveau van de spoortuin: er is een harde kern van 6
buurtbewoners. De hoop is dat er meer mensen gebruik maken van de spoortuin. Hoeft
niet per se over tuinieren te gaan. Je hoeft ook niet te tuinieren. Je mag ook gewoon
komen flaneren.
6.

Rondvraag en sluiting

Peet Lelarge heeft een afspraak met iemand van de gemeente over de gebrekkige
verlichting in de verschillende delen van de wijk (o.a. hoek Beukelsdijk en Essenburgsingel
en Beukelsdijk ter hoogte van GW Burgerplein).
Graag navragen bij de deelgemeente (Erik Rademaker) waarom op de Beukelsdijk een
groot elektrisch bord is geplaatst? Bewoners willen liever een permanente smiley en 2
hondenbordjes.
Volgende vergadering 12 december 20.00 uur.

