Aan de leden van de gemeenteraad van Almere.
27 december 2013
Met de dagmail van 20 december hebt u de Raadsbrief, stand van zaken Hostel Blekerstraat-eenmeting ontvangen. De beheergroep- Hostel Blekerstraat, waarvan in de Raadsbrief sprake is, wil u
graag aanvullend informeren.
De 1-meting geeft naar haar idee een goed beeld van het afgesproken beheergebied. De
beheergroep zag door signalen van Kwintes en buurtbewoners, de politiecijfers en uitkomsten van
enkele vragen van de 1-meting echter reden om verder in te zoemen op de directe omgeving van
het hostel en daar een aanvullend onderzoek uit te voeren.
Dit aanvullende onderzoek is in twee delen uitgevoerd. Eerst zijn de direct omwonenden huis aan
huis door hetzelfde onderzoeksbureau geïnterviewd over de gang van zaken in de buurt en rond het
hostel middels een korte vragenlijst.
In een tweede deel zijn door twee bewoners leden van de beheergroep gesprekken gevoerd met
direct omwonenden die bij de vragenlijst hadden aangegeven behoefte te hebben aan een gesprek.
Het beeld dat daaruit naar voren kwam is dat sommige bewoners veel meer overlast ervaren van
dezelfde gebeurtenissen dan anderen en dat het niet altijd duidelijk is wie de oorzaak zijn van de
overlast: uitgaanspubliek, jongeren of bewoners van het hostel. Toch vond de beheergroep de
overlast die sommige mensen ervaren niet acceptabel.
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit aanvullende onderzoek zijn daarom in overleg met
Kwintes en de gemeente maatregelen genomen om overlast te verminderen en tegen te gaan en de
communicatie te verbeteren. Zo is er een sluisdeur gerealiseerd om geluidsoverlast bij de voordeur
van het hostel tegen te gaan, zijn er door Kwintes camera’s op de gevel gemonteerd en wordt er ook
door de gemeente extra cameratoezicht gehouden. Tevens wordt het voor de zomer verscherpte
toezicht in en rond het hostel voortgezet.
Om de communicatie te verbeteren is een bewonersavond voor de omwonenden georganiseerd en
zijn de websites van de gemeente en Kwintes aangepast. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief in de
directe omgeving van het hostel verspreid. De leden van de beheergroep maken zich makkelijker
aanspreekbaar voor buurtgenoten door daarin hun foto’s op te nemen.
Tijdens de bespreking van de 1-meting is duidelijk geworden dat uit de politiecijfers veelal niet is op
te maken welke overlast gerelateerd is aan het hostel en welke aan b.v. jongeren en uitgaanspubliek.
Ook in verband hiermee heeft de beheergroep het voornemen om rondom het hostel te gaan
werken met een klein panel van omwonenden dat snel geraadpleegd kan worden bij behoefte aan
een extra peiling.
De situatie rond het hostel is op dit moment rustig en de beheergroep zal er verder op toe zien dat
dit zo blijft en dat de leefbaarheid in het gebied niet achteruit gaat.
Tenslotte:
De fractievoorzitters (of hun plaatsvervanger) van de politieke partijen nodigen wij uit om de
vergadering van de beheergroep op woensdag 12 februari 2014 te bezoeken. Wij willen hen dan
graag meer in detail informeren over de gang van zaken in en rond het hostel. Eind januari
ontvangen zij daarvoor een nadere uitnodiging.
Namens de beheergroep,
Erik Vermathen
onafhankelijk voorzitter

