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19.30-21.30 uur
thuis of kantoor VERGADERING via TEAMS

Onderwerp
Opening
Mevrouw Gardenier opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de
wethouder mevrouw Van Dijk – Ommering.
Omdat mevrouw Van Dijk nog een andere vergadering heeft, krijgt zij het woord. Ze zei dat ze
het verslag gelezen had en het fijn vindt om op de hoogte te zijn wat er onder de burgers gedacht
wordt. Korte lijnen vindt ze belangrijk, soms blijven dingen te lang liggen en dat is niet de
bedoeling. Ze wil daar graag op aangesproken worden.
Twee onderwerpen worden door het WPF aangedragen: kruispunt Jetten en de
biomassacentrale. Waarom duurt de renovatie van dat kruispunt zo lang? Op welke manier kan
het sneller in de ambtelijke molen? Volgens mw. Van Dijk wordt er wel degelijk aan gewerkt: de
ambtenaren weten van de ins en outs. Vaker en beter communiceren is wel een belangrijk punt.
Volgens dhr. Van de Broek worden toezeggingen niet altijd opgevolgd. Dat kan dus sneller en
duidelijker. Mw. Gardenier stelt dat een wijpplatform een samenwerkingsverband is tussen de
gemeente en de wijkbewoners en is bedoeld om de afstand tussen gemeente en wijkbewoners
kleiner te maken. Er worden met regelmaat politieke kwesties door de wp-leden op de agenda
geplaatst, waarbinnen het wpf geen oplossing kan komen. Voor het kruispunt-Jetten is in de
vorige vergadering het besluit genomen dat het wpf een brief stuurt naar de gemeente.
Algemeen is er wel de frustratie in het WPF dat dingen sneller moeten en dat er beter
gecommuniceerd moet worden. Wij zouden ook op de hoogte gehouden worden van nieuwe
zaken en nieuwe ontwikkelingen om onze mening en gedachten te vragen. Dat gebeurt ook niet
altijd. Eventuele overige vragen aan de wethouder gaan we schriftelijk stellen.
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Een agendapunt voor de volgende vergadering is hoe we ons WPF zien. ACTIE; GrH schrijft een
praatstuk. Mw. Gardenier levert de stukken aan die aan de basis liggen van de wpf’s: B & W voorstel en projectbeschrijving. Aan de hand hiervan kunnen we de verwachtingen helder stellen
wat wel en niet in een wpf kan worden opgepakt.
Vaststellen van de presentielijst
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Afwezig met kennisgeving: dhr. Ritmeester, dhr. Hagen en mevrouw Den Boer.
Vaststellen van de agenda
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De agenda wordt conform het voorstel goedgekeurd
Verslag vergadering

Aanvulling op punt 5a, plan Zelder. Mw. Overeem vraagt of er ingeschreven kan worden op dit
plan. Dat is nog niet het geval; de normale procedure om te komen tot een
bestemmingsplanwijziging zal gevolgd worden. Ook moet nog worden bepaald of er koop- of
huurwoningen komen of een mix. Verder over sociale huurwoningen (die is niet perse Zelder,
want daar komt geen sociale huur).
De wens van het WPF is dat eerst de eigen inwoners aan bod komen, maar volgens dhr. Van
Walbeek van Woonstede geldt bij sociale huur de langst ingeschreven persoon. Volgens mw.
Overeem worden de huurwoningen nu verkocht.
B2 Oosteinde. Dhr. Marco merkt op dat de tegels worden rechtgelegd. Binnenkort volgt een
update.
5

Mededelingen politie en BOA en woningbouwvereniging
a) woningbouwvereniging
De heer Van Walbeek heeft een punt: Woonstede heeft een nieuwe directeur: de heer (Marco)
de Wilde.
b) politie en BOA’s
Vanuit de politie en de BOA’s zijn er geen punten. Dhr. Van de Broek merkt op dat hij ziet dat er
gedeald wordt in Scherpenzeel. Wat dan te doen? Volgens de heer Landman moet hij dat direct
met zoveel mogelijk informatie en details 112 bellen.
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Schriftelijke agendapunten
a) Vanuit de gemeente
b) Via mail leden wijkplatform
c) Via WPF-mail
Bij de punten a tot en met c geen opmerkingen
d) mondeling tijdens de vergadering
De heer Van de Broek vraagt of de kledingbakken nog teruggeplaatst worden. Volgens mw
Gardenier zitten de bakken nog steeds dicht. Wel zijn er kledingbakken bij de Breehoek,
Valleivogels en de kringloopwinkel van Ceacilia. ACTIE; navragen
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Een vraag aan wethouder Van Dijk gaat over de toewijzing van woningen vanuit het principe
eigen inwoners eerst. Mw. Gardenier stelt dat dit bekend is en regelmatig wordt besproken
binnen de politiek. De heer Van Walbeek zal dit punt bij de nieuwe woningen in Scherpenzeel
onder de aandacht brengen. Maar mensen met urgentie en die lang ingeschreven staan, krijgen
voorrang. Daarom geeft hij het advies om snel in te schrijven, al direct nadat mensen 18 jaar
worden.
Mededelingen gemeente
a) van te voren ingediende punten
-

Onlangs zijn binnen het college van B&W de wijkplatforms besproken. Om hier extra focus op de
hebben, is besloten dat weth. Van Deelen WP-West en weth. Van Dijk WP-Oost in de portefeuille
nemen. Daarom wil Henny van Dijk graag de komende vergadering aansluiten, even
kennismaken. Ze kan tot 20 uur aanwezig zijn ivm een volgende vergadering.

Dit punt is tijdens de vergadering gerealiseerd.
-

Speeltuin Omloop: Het omheinde gedeelte stond op de nominatie om aan het eind van het jaar
gerenoveerd te worden. Echter uit de inspectie bleek dat de veiligheid van de schommel en

touwbrug niet meer kunnen worden gegarandeerd. Omdat ze niet meer te repareren zijn, zijn
daarom deze speeltoestellen direct verwijderd. Ons voornemen is om in overleg met het
Wijkplatform Oost als vertegenwoordiging van de omgeving tot een nieuw ontwerp te komen.
Graag bespreken tijdens de vergadering welke rol het WP wil oppakken. (Opmerking Berry
Schoolderman, beleidsmedewerker oa speeltuinen: Al met al zal dit proces van overleg, inspraak,
ontwerp, engineering, aanbesteding levertijd en aanleg wel een aantal maanden duren. Normaal
gesproken starten wij dit proces op voordat de oude toestellen verwijderd worden, maar zoals
gezegd moesten wij in dit geval direct handelen.)
De vraag is of we soortgelijke toestellen moeten terugplaatsen? Dat is wel de wens van het WPF. Het
is ook verstandig dat we bij een dergelijke aanpassing de mening van de
gebruikers/omwonenden vragen. Het is eenvoudig om een brief te bezorgen bij de
buurtbewoners. Volgens de gemeente zijn en worden de bewoners inderdaad geinformeerd en
hebben zouden ze ook inspraak moeten hebben. Een aantal jaren geleden heeft het WPF
gevraagd of er een beleid gemaakt kon worden om een beheersstructuur in het leven te roepen.
Dat is nog steeds het ideaal. Dan kunnen eventuele aanpassingen met de betreffende
beheerscommissie worden besproken. ACTIE gemeente: intern bespreken.
-

Marco van Gastel met terugkoppeling van Reppido, het nieuwe meldingensysteem voor de
openbare ruimte.
De proef met Reppido om zaken aan de gemeente te melden kan geslaagd genoemd worden. De
meeste vragen kwamen over groen en daarna over wegen. Diverse leden van het WPF hebben
meegedaan aan een test. De test was positief. Er werd snel gereageerd. De kaarten waren wel
lastig, omdat uitgegaan worden van internetkaarten van de hele wereld. Voor de toekomst is het
verstandig om zo gedetailleerd mogelijk te melden. Politiezaken moeten niet gemeld worden via
dit systeem, maar direct aan de politie zelf gemeld worden. Mevrouw Gardenier heeft
ondertussen de powerpoint gedeeld. En volgens de heer Van Gastel gaat het systeem binnenkort
online.

Mededelingen:
- Tiny Forest Akkerwinde: naam en plantdag. In overleg met de leerlingen van de Korenmaat en
buurtkinderen uit Akkerwinde zijn ideeën voor namen voor Tiny Forest voorgedragen. De
kinderburgemeester heeft een naam gekozen. De plantdag is Tiny Forest is samen met leerlingen
Akkerwinde (groep 5/6) en buurtkinderen op woensdag 14 april. Gezien de lockdown wordt er
geen brede uitnodiging uitgedaan.
- Biodiverse werkgroep gestart.
- Start met ophangen van mezenkastjes. Hulp is welkom (zie bijgevoegd bericht)
- Artikel voor nieuwe voorzitter van wp-oost in Scherpenzeelse Krant en sociale media, is geplaatst
op 30 maart
De werkgroep biodiversiteit is met enthousiasme gestart. Inmiddels zijn mezenkastjes geplaatst
waarbij het uitgangspunt is dat de mezen als natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups
kunnen fungeren. De werkgroep wil dit uitrollen door het hele dorp. Men zoekt nog vrijwilligers om
de kastjes te plaatsen en te onderhouden. Mensen kunnen zich aanmelden bij Margriet Vink, de
contactpersoon.

b) punten tijdens de vergadering
b1 Blikvangers.
De vraag is of er een blikvanger geplaatst kan worden aan de Groeperlaan, omdat daar erg veel
zwerfafval ligt. Volgens de BOA’s zijn er geen problemen met hangjongeren in deze omgeving.
Volgens mw. Overeem wordt door buurtbewoners veel afval verzameld. Als mw. Overeem een
naam kan doorgeven, dan kan de gemeente nog hulpmiddelen verstrekken
b2. Aanleg van glasvezel

In de communicatie met firma BAM is nadrukkelijk afgesproken dat de straten na aanleg van de
glasvezelkabels in oorspronkelijke staat teruggelegd moeten worden. Er zijn mensen van de
BAM geweest om het te controleren. Toch blijven er klachten. De straat moet ook twee keer
opengemaakt worden. De eerste keer wordt de straat provisorisch gedicht, maar de tweede keer
moet de straat wel goed dichtgestraat worden. Communicatie is overigens niet het sterkste punt
van de BAM.
b3 brief naar gemeente over kruispunt Jetten
De brief wordt besproken. Voorgesteld wordt een aanscherping van de toon, geen verzoek maar
een dringend verzoek. En een kortere termijn voorstellen. Bovendien duidelijk maken dat het een
grote zorg is van het WPF en dat we het al veel vaker hebben besproken. Ook even refereren dat
we het met de wethouder hebben besproken. Inmiddels is duidelijk dat de stoepen aangepast
worden. Ook de fietspaden moeten gerenoveerd worden.
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Communicatie
Het WPF is op zoek naar actieve leden. Er zijn nog wel witte plekken in de vertegenwoordiging
van mensen in het WPF. Mensen persoonlijk benaderen helpt wel het beste. Kan en moet ook op
en via facebook. De nadruk ligt nu op het zoeken naar en vinden van gewone leden. Vanuit die
leden kunnen we dan proberen een voorzitter te vinden. Dus ook het gebruik van Facebook en
de gemeentelijke pagina moet actiever worden. Hoe meer zichtbaar ons werk is, hoe beter het is.
Volgens mevrouw Gardenier is het testen van Reppido een aanleiding voor een nieuw stukje
over het WPF. Ook kan er gedacht worden over een nieuwe wijkschouw.
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Rondvraag
Mevrouw Overeem vraagt naar de klachten rond de warmte-unit. Er wordt weinig mee gedaan.
Het is wellicht een idee om een platform te zoeken hoe de klachten gedeeld moeten worden.
ACTIE: via facebook van gemeenten en wpf de klachtenlijnen melden.
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng.

