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1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met toevoeging ‘uitnodigingen fractievoorzitters’.
3. Notulen vorige bijeenkomst + aktiepuntenlijst
De notulen worden met dank aan de notulist zonder wijzigingen vastgesteld.
Aktiepuntenlijst
De aktiepunten 73, 75, 78, 89, 90, 91, 92, 93 zijn afgerond.
Geplaatste opmerkingen:
Punt 32a blijft een hotspot, dit in tegenstelling tot eerdere berichten.
Punt 54 is toegevoegd aan de agenda.
Punt 56 is in proces.
Punt 88 Annelies de Maar wordt nog toegevoegd aan het smoelenboek.
Punt 94 zie agendapunt ‘communicatie’.
Punt 95 definitieve conclusie moet nog geformuleerd worden.

AKTIE 88

4. Verslag Bijeenkomst bewonersgebied
Voorliggend verslag van de bijeenkomst bewonersgebied is zonder wijzigingen vastgesteld.
Over het verloop van de bijeenkomst is men positief. Men toonde betrokkenheid, openheid en er
was contact. De presentatiefilm waarin drie bewoners iets over zichzelf vertelden is als bijzonder
ervaren en gaf een ander inzicht.
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Uit de bijeenkomst is te concluderen dat er wel degelijk overlast is, echter zijn de bewoners van het
hostel hier niet per definitie de oorzaak van. Kwintes heeft al veel ingezet om de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Zo is er een sluisdeur gekomen en hoeven bewoners en bezoekers niet op
straat te wachten. Er zijn camera’s geplaats om meer zicht te hebben rondom het pand en er is een
strenger handhaafbeleid neergezet.
Voortgekomen uit de bijeenkomst is het voornemen van Kwintes om op 9 januari 2014 een
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren voor bewoners en direct omwonenden van het hostel. De
leden van de beheergroep zijn uiteraard ook welkom.
Zoals besproken ontvangen alle bezoekers van de bijeenkomst het verslag van de bijeenkomst met
als bijlage ‘risicoanalyse planschade hostel, Blekerstraat 30 te Almere’
AKTIE 96
Omdat de wethouder het rapport van de 1-meting al heeft ontvangen zal een lid van de
beheergroep, namens de beheergroep, een aanvullende notitie schrijven. Deze notitie wordt aan de
wethouder aangeboden . De veiligheidsmanager stadscentrum van de gemeente Almere zal de reeds
verzonden raadsbrief, mailen aan de leden van de beheergroep.
AKTIE 95 en 97
5. Klachten / meldingen en afhandeling
Er zijn geen klachtenmeldingen.
a. Cijfers politie, memo veiligheidsmanager stadscentrum
De veiligheidsmanager stadscentrum gemeente Almere licht voorliggende interne memo toe. De
memo, exclusief voor de beheergroep, betreft een uitleg over het hostel, de beheergroep, monitoren
van functioneren hostel in de wijk, metingen en welke cijfers er (frequent) gevraagd worden van de
politieorganisatie. Dit memo beslaat het hele beheergebied. De beheergroep vindt dat er daarom
een interpretatietoelichting hoort bij de cijfers, evenals bij de metingen.
In vervolg hierop zal de beheergroep de mogelijkheden bekijken om een buurtpanel van direct
omwonenden op te zetten. Doel is om het snel te kunnen peilen wat er leeft in de buurt. Frequentie
van het contact zal ca. 2x per jaar. Twee leden van de beheergroep zullen de lijst van aanwezigen
tijdens de informatie bijeenkomst scannen.
AKTIE 99
7. Stand van zaken en ingekomen stukken
8. Communicatie
Nieuwsbrief
Verspreiding nieuwsbrief alleen nog in de directe omgeving (Ca. 80 huishoudens) en zo mogelijk
persoonlijk afgeven. Nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst. Hoofd begeleiden en wonen en
een lid van de beheergroep buigen samen over de opzet van de eerstvolgende nieuwsbrief.
Onderwerpen: Wat speelt er in de beheergroep / locatie; hoe staat het met de tuin; samenvatting
bijeenkomst bewoners beheergebied met link naar de website.
AKTIE 100
Notulen beheergroep
Notulen staan weer op website van de gemeente Almere.
Uitnodigen fractievoorzitters
De fractievoorzitters hebben de raadsinformatiebrief ontvangen. Het is een goede gelegenheid om
ze nu uit te nodigen om desgewenst meer info te geven. Een lid van de beheergroep zal hen
uitnodiging via de aanvullende notitie.
AKTIE 54
2013 1217 notulen bijeenkomst beheergroep

2/3

8. Rondvraag en data komende vergaderingen
Teamlid Blekerstraat heeft deels een andere baan en zal afscheid nemen van de beheergroep, een
collega neemt het over.
Veiligheidsmanager stadscentrum van de gemeente Almere heeft met een technisch specialist
gekeken voor plaatsing van een extra camera voor toezicht onderdoorgang Olstgracht. De camera
wordt mogelijk geplaatst op ca. 4 meter hoogte. Wachten is nog op de offerte.
Lid van de beheergroep wil graag weten wat het bereik is van de camera bij de kapper. De
veiligheidsmanager stadscentrum van de gemeente Almere gaat dit na.

Komende vergaderingen
Woensdag 12 februari
- Fractievoorzitters worden via het aanvullend schrijven uitgenodigd.
- Notulist heeft vakantie; projectleider gemeente Almere zal kijken of iemand van de
gemeente eenmalig kan notuleren. Via Kwintes niet handig omdat ze uit Lelystad moeten
komen.
Dinsdag 15 april
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