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Leesleden krijgen de notulen nadat ze zijn vastgesteld

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de bewoner van het hostel.
a. Kennismaking met bewoner van het hostel
Een bewoner van het hostel is vanavond even aanwezig om kennis te maken. Dit omdat hij graag
zitting wil nemen in de beheergroep om vanuit zijn hoedanigheid een steentje bij te dragen. Hans
vertelt wat meer over zijn achtergrond en motivatie. Hij vind het vooral belangrijk om vanuit cliënt
perspectief een bijdrage te leveren aan dit overleg. Hij is op de hoogte van de klachten. Hij zal met
zijn begeleider naar dit overleg komen.
Betreffende bewoner is welkom in de beheergroep.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met het naar voren halen van punt 7a; Het bekijken van de informatie /
presentatiefilm van Kwintes.
3. Informatie / presentatiefilm Kwintes
Er zijn twee korte informatie / presentatiefilms gemaakt over het hostel. Voor film 1 zijn drie
bewoners geïnterviewd en in film 2 komen professionals aan het woord.
Een optie is om het vertonen van de informatie / presentatiefilms in het 2e deel van de avond te
doen, als de aanwezigen hier ook voor open staan.

3. Notulen vorige bijeenkomst + aktiepuntenlijst
De notulen worden met dank aan de notulist zonder wijzigingen vastgesteld.
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Aktiepuntenlijst
Op de volgende punten zijn opmerkingen geplaatst dan wel afgerond:
Punt 56 Eerste beplanting is in de grond gezet.
Punt 73 Agendapunt bij deze bijeenkomst.
Punt 78a Agendapunt bij deze bijeenkomst
Punt 84 Doorlopend, hetzij minder frequent 1x per 4 weken. Bij incidenten zal er eerder een overleg
gepland worden.
Punt 88 Wijkagenten toevoegen, daarna afgerond.
Punt 92 Film bekeken. Afgerond.
Punt 93 Wethouder heeft kennisgenomen van het rapport. Afgerond.
4. Resultaat individuele gesprekken direct omwonenden
Twee leden van de beheergroep hebben aanvullend individuele gesprekke n gevoerd. Hieruit blijkt
dat het beeld van ervaren overlast, ongeacht waar iemand woont, heel divers is.
Van belang is het zichtbaar maken wat er met de meldingen en/of klachten wordt gedaan. Kwintes
heeft inmiddels verschillende stappen gezet:
 Sluis bij toegangsdeur is gerealiseerd.
 Camera voor toezicht rondom pand (voorzijde en twee zijstraten) wordt binnenkort geplaatst. De
beelden van deze camera zijn uitsluitend voor eigen gebruik (Kwintes). Voor bewaartermijnen is
Kwintes gehouden aan voorwaarden en andere bepalingen.
 Afspraken over kiepstanden van de ramen, voor vermindering geluidsoverlast, staan.
Overige aanbevelingen vanuit de gesprekken:
 Koptelefoons om geluidsoverlast te beperken. Dit is niet mogelijk; een optie kan zijn om maximale
volume in te stellen.
 Uitbreiding cameratoezicht om de onderdoorgang Olstgracht en het bruggetje in beeld te
brengen. De ervaren overlast wordt toegeschreven aan het hostel en er wordt voorbijgegaan aan
de toenemende drukte en overlast vanuit de Herberg en anderen. De onderdoorgang Olstgracht
een blinde vlek binnen het directe beheergebied. De veiligheidsmanager van de gemeente zal de
mogelijkheden uitzoeken voor het plaatsen van een (mobiele) camera. De wijkagent geeft aan dat
mogelijk de bestaande camera gedraaid kan worden, zodat de onderdoorgang wel te zien is.
AKTIE 94
Er was geen behoefte om zitting te nemen in de beheergroep of nadere kennismaking met het
hostel van Kwintes.
5. Klachten / meldingen en afhandeling
a. Cijfers politie
Cijfers uit het hele beheergebied zijn, gezien grote hoeveelheid, niet geschikt om uit te zoeken.
Evenals voorgaande jaren liggen de cijfers in het beheergebied rond de 700 à 800 meldingen. Door
wijze van registreren is het lastig om in het systeem een specifieke zoekopdracht te geven. Ook kan
niet worden aangenomen dat de geregistreerde meldingen met locatie Blekerstraat het hostel
betreft.
Leden van de beheergroep zijn het eens dat de cijfers te weinig houvast bieden.

6. Stand van zaken en ingekomen stukken
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7. Bijeenkomst bewonersgebied
Voornemen is op 19 november een bijeenkomst te organiseren voor bewoners uit het beheergebied.
De bijeenkomst start om 19:30 uur en wordt gehouden bij in buurtcentrum de Klokzicht aan de
Klokkenluiderstraat in Almere.
Doel van de bijeenkomst is het versterken van het contact, zichtbaar maken van de beheergroep,
informatie over het hostel en stilstaan bij de éénmeting. Een lid van de beheergroep en tevens
omwonende van het hostel zal als vertegenwoordiger optreden van de beheergroep. Erik is
voorzitter.
De avond wordt opgesplitst in tweeën. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de éénmeting
(Dimensus). Aanvullend onderzoek (beheergroep). Nadere toelichting (Kwintes en politie). Afsluitend
een vragenronde. Het tweede deel wordt, afhangend van de opkomst, ingevuld met meer
inhoudelijke informatie over het hostel en in globale lijnen hoe de begeleiding / samenwerking eruit
ziet. Eventueel aanwezigheid van één of twee hostelbewoners. Er kan ruimte gereserveerd worden,
in de agenda, voor de informatie / presentatiefilms. Afspelen daarvan is afhangend van verloop van
de avond. Wel is het wenselijk een toelichting te geven bij deze films.
De uitnodiging zal per post worden verzonden aan de bewoners binnen het beheergebied. Het
buurtcentrum is geschikt voor 100 personen; aanmelding vooraf is wenselijk.
8. Communicatie
Gezien tijdstip wordt dit onderwerp niet nader besproken.
9. Rondvraag en data komende vergaderingen
Bijeenkomst bewoners beheergebied: dinsdag 19 november
Volgende bijeenkomst: dinsdag 17 december
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