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CONCEPTVERSLAG 
Beheergroep Blekerstraat 

15 september 2015 
 
 
Locatie·: Kwintes, Metropolestraat 1b, Almere 
Voorzitter: Erik Vermathen, Stade advies 
Verslag: Laura Damiaans, Stade Advies 
 
Leden:  

 
aanwezig afwezig 

Ton van den Berg omwonende X  
Monique den Drijver gemeente Almere, programmamedewerker X  
Ron van Eeden Kwintes, regiodirecteur regio Flevoland  X 
Korrie Hasper omwonende X  
Cocky Kester gemeente Almere, veiligheidsmanager X  
Bianca Kolthof Kwintes, hoofd begeleiden en wonen X  
Raoul de Leeuw omwonende X  
Diny van Lint omwonende X  
Annelies de Maar gemeente Almere, beleidsadviseur  X 
Gerard Meijssen omwonende  X 
Ellie Riemersma omwonende X  
Dion Ringeling wijkagent X  
 Anosjka van Dommelen     Kwintes, regiosecretaresse       X 
 Stefan Roseboom      voorzitter cliëntencommissie Blekerstraat         X 
 Wim Janssen       woonbegeleider hostel           X  
  
Genodigden: Christine Bleijenberg 

 

 
 

1. Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging: agendapunt 6 “burendag”.  
 

3. Bevindingen rapportage Christine Bleijenberg 
Christine Bleijenberg heeft onderzoek gedaan naar de gesprekken die bewoners, overheid en andere 
partijen voeren als er iets speelt in de wijk wat vraagt om een gezamenlijke oplossing en aanpak. Zij heeft 
het gesprek van de beheergroep in 2014 vergeleken met een soortgelijke beheergroep. Zij observeerde 
dat de sfeer gemoedelijk is,  iedereen wordt gehoord en er gepraat wordt vanuit gemeenschappelijkheid. 
Zij adviseerde om het doel wel scherp in de gaten te houden en een brug te blijven voor (kritische) 
bewoners die niet aan tafel zitten.  
Voorzitter controleert waarom een lid van de beheerroep niet meer bij het overleg aanwezig is.  
 

4. Notulen vorige bijeenkomst  
Notulen vastgesteld. 

 
 Actiepuntenlijst  
Gemaakte opmerkingen op de volgende actiepunten: 

 Punt 105 – op agenda 

 Punt 108 - afgerond 
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5) Stand van zaken en ingekomen stukken 
Positie van het Hostel in de Blekerstraat 2015 
Een lid van de beheergroep wordt toegevoegd en naam van de wijkagent gecorrigeerd.   
 
6) Inhoudelijke informatie Kwintes 
Burendag: op 24 september wordt op een creatieve manier door leden beheergoep bedacht wat het 
hostel en buurtbewoners samenbrengt.  De burendag werd vermeld in de nieuwsbrief en op verspreide 
flyers. De bewoners uit de beheergroep zullen de nieuwsbrief in de toekomst ontvangen.  
 
7) Klachten/Meldingen en afhandeling 

a.  Cijfers politie 
Geen meldingen. 
 

b. Cijfers Kwintes 
Er zijn 3 hardnekkige bedelaars in beeld. Verder zijn er in de periode na 22 juli  2 klachten binnen 
gekomen over geluidsoverlast aan de voorzijde van het pand.  
Er wordt verder gemonitord hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven om te zien of er sprake is van een 
afname. Tevens is er contact is geweest met wijkagent over de rol van winkeliers in het kader van 
meldingen en samenspraak.  
 

c. Tussentijdse memo  
De genoemde cliënt die werd opgenomen in de verslavingskliniek is terug naar het Hostel. De situatie is 
stabiel. De bewoner die zich agressief gedraagt wordt besproken met Meregaard. Het doel is om deze 
cliënt binnen het Hostel te houden.  
De vermelde actie in het kader van bedelen zal worden herhaald.  
 
8) Communicatie 
De volgende nieuwsbrief zal in een breder gebied verspreid worden en verstuurd worden naar de 
beheergroep.   
 
9) Rondvraag en data komende vergadering 
Er is behoefte aan een tussentijdse memo tussen de vergaderingen in met informatie over wat er speelt 
en hoeveel meldingen er zijn geweest (in een tabel). Er wordt afgesproken dat de volgende memo eind 
oktober wordt verstuurd.  
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 8 december a.s. 


