Notulen Beheergroep Blekerstraat
16 maart 2010

Locatie
Voorzitter
Verslag

: Blekerstraat 4-6, 1e etage, Almere
: Erik Vermathen
: Anosjka van Dommelen, Kwintes

1. Opening
De vz heet iedereen welkom.
Rondleiding bij cameratoezicht staat gepland om 20.00 uur.
Agenda vastgesteld.
2. Notulen
Bladzijde 1: TvdB, bewonersplatform, is weer ‘gewoon’ burger. Gemeld wordt dat bewoner vO niet
zal deelnemen aan de beheergroep, hij zal van de lijst gehaald worden.
Bladzijde 2: geen
Bladzijde 3: Aanrijtijd bij prioriteit 1 (levensbedreigende situaties) is 15 minuten; prioriteit 2 kent een
aanrijtijd van 30 minuten.
Bladzijde 4: Aktiepuntenlijst aangepast.
4. Mededelingen stand van zaken en ingekomen stukken
■ Er zijn tot op heden twee zienswijzen binnengekomen bij de gemeente op het ontwerp
bestemmingsplan, aldus AD, projectleider gemeente. Tot 12 april ligt het plan nog ter inzage. Na circa
6 weken, na sluiting van de termijn voor de terinzagelegging, zal de gemeenteraad over het plan en
de zienswijzen een beslissing nemen. Daarna volgt de beroepsprocedure naar Raad van State.
■ De website van de gemeente Almere is momenteel uit de lucht, de storing zal wellicht met een
paar dagen verholpen zijn.
■ Bij het hostel waren ramen ingegooid, glas is inmiddels opgeruimd. De ingegooide ramen betreft
ramen op de tweede etage. Tijdens de schouw is al de opmerking gemaakt de ramen eruit te halen
om ingooien te voorkomen. De situatie blijft zoals deze nu is. Eventueel kan het wel dichtgemaakt
worden en het aangezicht dan opfleuren door het afgedekte te voorzien van (professionele) graffiti.
AKTIE QV
5. Terugkoppeling wijkschouw en vaststelling beheergebied
Iedereen heeft een overzicht ontvangen van de foto’s welke zijn genomen tijdens de schouw op 19
januari jl. Het beheergebied is voorlopig vastgesteld in overleg van 17 november door de
klankbordroep (nu beheergroep). Het gekozen gebied staat in directe invloed tot het hostel.
Een aantal opmerkingen worden gemaakt:
■ Omgeving Leerlinghof is niet van belang gebleken. Het veroorzaakte overlast is meer in de sfeer
van ‘leveranciers’ (drugs/deal plaats) dan mogelijke schuil/samenhangplaats voor de toekomstige
bewoners van het hostel.
■ Overkant van foto 25, het Giethoornpad is erg donker is, hiervan is geen foto beschikbaar. Men ziet
graag dat dit wordt opgenomen in het beheergebied.
AKTIE AD
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■ Grote aantrekkingskracht van nabijgelegen winkelcentrum, toegang tot de parkeergarages alhier
en Tegelzetterhof.
■ Ook wordt de mening geuit dat het gebied goed gemonitord moet worden totdat je kunt zeggen
dat een bepaald gedeelte overbodig is om daarna het gebied te verkleinen.
■ Voorstel van de beheergroep is om het gebied nogmaals te bekijken op 20 mei a.s.
■ Expliciet wordt aangegeven dat bewoners na 22.00 uur in het hostel moeten zijn. Na dit tijdstip zijn
er geen externe bezoeken. Overdag kan een bewoner bezoek ontvangen. Van elke bezoeker wordt
een kopie van het ID gemaakt zodat men weet wie er in huis is.
Gezien de tijd en de afspraak bij cameratoezicht sluiten we dit onderwerp. Besloten is vooralsnog het
beheergebied niet uit te breiden. Tegen de zomer zal het gebied middels een schouw nogmaals
bekeken worden om daarna het definitieve gebied vast te stellen.
Opmerkingen genomen foto’s:
■ Algemene opmerking op defecte lantaarns; deze wordt gemaakt nadat er een melding van is
gedaan.
■ foto 4 Casla; hangjeugd. Er zijn wat vechtpartijtjes geweest tussen jeugd/jongeren uit de wijk en
andere leerlingen van de school. Op hoog niveau is er aandacht.
■ Foto 16 Koperslaghof correspondeert niet met plattegrond.
AKTIE AD
■ Foto 24 Tunnel Gezellenhof; verlichting. Er zijn externe afspraken met externe partners hierover,
eigenaren/woningbouw van panden.
■ Foto 25 busbaar Parkwetering. Zoals eerder aangegeven geen foto van overkant, had wel
gefotografeerd moeten worden - Giethoornpad.
AKTIE AD
■ Foto 27 Gezellenhof; heeft de aandacht in verband met eerdere (gewapende) overvallen.
Toevoegen aan de lijst:
Geen camera’s Koperslaghof en Touwslagershof en bovendien weinig verlichting.

AKTIE AD

6. Rondleiding cameratoezicht
De beheergroep heeft een kijkje mogen nemen bij cameratoezicht. Het is bijna opmerkelijk te
benoemen hoe duidelijk het beeld is van het cameragebied. De beelden blijven 7 dagen bewaard. Bij
geconstateerde incidenten is het mogelijk het beeldmateriaal veilig te stellen op een andere ‘server’,
voor gerechtelijk onderzoek.
Cameratoezicht kan inspringen op incidenten door de beelden live te delen met de meldkamer.
Tevens is te zien dat het hostel goed in beeld kan worden gebracht.
7. Doel beheergroep/beheerplan (AD)
AD is vanaf het begin begonnen en vanavond zal punt 1 en punt 2 worden besproken om uiteindelijk
tot het definitieve beheerplan te komen.
Punt 1 Doel beheergroep/beheerplan
Er volgt een korte discussie welke naam de klankbordgroep moet dragen; beheer- of klankbordgroep.
Meerderheid is voor beheergoep.
Punt 2 Beheergebied
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Bladzijde 3: Voorgesteld wordt om de straatnamen van een kleur te voorzien, dit corresponderend
met kleur op de plattegrond, geeft meer inzicht.
AKTIE AD
2.1. De grootte beheergebied.
Plattegrond wordt toegevoegd als bijlage. Beheergebied is mogelijk aan verandering onderhevig, dit
zal na de volgende schouw blijken.
2.2. Kwetsbare punten binnen het beheergebied
Kwetsbare punten zijn gedistilleerd vanuit de schouw. Koperslaghof, Touwslagershof en Gezellenhof
worden toegevoegd aan deze lijst. Tip is om deze kwetsbare gebieden in kleur op de plattegrond te
zetten.
AKTIE AD
2.3. Kwetsbare punten buiten het beheergebied
Tegelzetterhof en de expeditiehoven worden toegevoegd aan deze lijst.

AKTIE AD

2.4. Fysieke aanpassingen en beheer
De gemeente stelt extra budget beschikbaar voor eenmalige ingrepen in de omgeving. AD geeft aan
als het gaat om meer camera’s dat het relatief snel geregeld kan worden, hoewel het wel door de
raad goedgekeurd moet worden.
Het is van belang te wachten met het invullen/verdelen van het budget totdat het bestemmingsplan
definitief is (medio mei 2010). Tussenliggende tijd kan de beheergroep benutten om de gewenste
ingrepen te inventariseren.
AKTIE beheergroep
2.5. Beheermetingen
Beheergroep wil graag betrokken zijn bij het selecteren van een onderzoeksbureau en betrokken zijn
bij het onderzoek. Zo is het in Utrecht ook gegaan. Daar zijn de metingen verricht door een extern
onafhankelijk bureau. Dit bureau is geselecteerd in samenspraak met de beheergroep. Dit kunnen we
ook voor het Hostel Blekerstraat afspreken. Bij de meting nemen ze alles mee zoals onder andere
telefonische enquête; vragenlijsten; metingen van aan hostel gerelateerde incidenten bij politie en
vergelijkingen met dezelfde periode jaar voor opening en jaar na opening. AD wil graag de wijkpeiling
bij de metingen gebruiken.
Beheergroep kan invloed uitoefenen op keuze van het onderzoeksbureau en meekijken hoe een en
ander gaat verlopen.
Gevraagd wordt of de beheergroep op de hoogte gehouden kan worden van de statistieken van
bijvoorbeeld het drugsoverlast gerelateerd aan het beheergebied. AdL, wijkagent, gaat dit na vanuit
de politie en AD vanuit de gemeente.
AKTIE AD AdL
8. Communicatie ook ivm bestemmingsplan en nieuwe gemeente raad
In de bewonersbrief van 11 februari jl. van de gemeente is aangegeven dat men voor de Pasen nader
informatie kan verwachten over de werkzaamheden van de beheergroep. Dit zal gedaan worden in
de vorm van een nieuwsbrief met een schets van het beheerplan.
AKTIE AD
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9. Rondvraag en data komende vergaderingen
Bewoner KH wil graag benoemen dat ze het jammer vindt dat het verzenden van de bewonersbrief
niet in één keer goed is gegaan.
Zaterdag 20 maart zal een bekendmaking in de krant staan over een anterieure overeenkomst tussen
de gemeente en Kwintes met betrekking tot het bestemmingsplan. Hierin staat onder ander hoe het
kostenaspect is geregeld. De overeenkomst ligt 2 weken ter inzage. AD zorgt dat de beheergroep
deze bekendmaking/overeenkomst per mail ontvangt.
AKTIE AD
Nieuwe datum:
- beheergroep; dinsdag 08 juni 2010 om 19.30 uur, Kwintes Regiokantoor Zuid Flevoland
Metropolestraat 1 b, 1315 Almere
Schouw; donderdag 20 mei om 17.00 uur, startpunt wordt nader bekend gemaakt.
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