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CONCEPTVERSLAG 

Klankbordgroep Blekerstraat 

17 november 2009 

 

 

Locatie  :  Blekerstraat 4-6, 1
e
 etage, Almere 

Voorzitter :  Erik Vermathen 

Verslag :  Anosjka van Dommelen, Kwintes 

 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 AD, projectleider gemeente, voegt bij punt 5 toe: artikel actiecomité stop hostel naar aanleiding van 

de informatieavond. 

 

3. Notulen vorige bijeenkomst: 

Op- / aanmerkingen op het concept verslag van de bijeenkomst op 22 september jl. 

Bladzijde 1: TvdB is fractieassistent, geen raadslid 

Bladzijde 2: geen 

Bladzijde 3: Context opmerking bewoner KH “KH is het daar niet mee eens” is niet juist weergegeven. 

Deze zin komt te vervallen aangezien het over een bepaalde scene gaat en niet over de inhoud van 

de film.  

Bladzijde 4: geen 

Bladzijde 5: geen  

Aktiepuntenlijst: 

Punten 2; 3; 7; 8; 9 en 10 zijn afgehandeld;  

4 is beantwoord;  

5. Loopt, onderzoek gaat wel door, is een belangrijk thema.  

6. Doorgaand; kan van de lijst is opgenomen in spoorboekje 

 

4. Mededelingen / stand van zaken en ingekomen stukken 

JV, projectleider gemeente, deelt de volgende gegevens uit: 

- Artikel informatieavond van website actiecomité  

-  Woonovereenkomst “De Hoek” onderdeel van het centrum voor Maatschappelijke Opvang 

Utrecht van het Leger des Heils, welke als voorbeeld kan dienen. Gevraagd is om deze 

overeenkomst goed door te lezen 

- Politieprotocol (stad Utrecht) 

- Beheerplan Sartreweg te Utrecht. Aan de klankbordgroepleden wordt gevraagd om dit plan 

goed door te lezen; gaandeweg zullen wij een en ander meenemen in de ontwikkeling van het 

beheerplan voor hostel Blekerstraat en bij het opstellen van het convenant.  

 

5. Terugblik op informatieavonden en eventuele vervolg acties 

Bewoner KH vond de bijeenkomst erg goed. Ze heeft een aantal mensen individueel gesproken. Ze 

heeft gemerkt dat mensen het gevoel hadden dat emoties konden worden geuit. Mensen gaven aan 

dat het verhaal duidelijk was en men was blij te zijn gekomen.  

Bewoner KH vindt het verbazingwekkend dat bij de informatieavond over het DOMUS van het Leger 

des Heils, maar 2 aanmeldingen binnen waren gekomen. Verder is de introductie geruisloos is 

verlopen, terwijl er ook winkels dicht in de buurt zijn. TvdB, bewonersplatform, geeft als mogelijkheid 

aan dat er al een voorziening in de buurt is “er is al een inloop”.  

Bewoner KH wil nog melden dat ze het een nare opmerking vond, dat de toekomstige bewoners in 

een kasteel komen te wonen van ons geld. En nogal vergaand dat Kwintes onbetrouwbaar zou zijn 

aangaande aantal bewoners (ca.) 26 naar 29 bewoners. Desondanks is het nu wel goed neergezet.  
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TvdB geeft aan dat één van de aanwezigen contact heeft opgenomen met het secretariaat van PAC; 

in dit gesprek zou zijn aangegeven dat volgens deze bewoner het PAC meer tegenstand moet bieden 

ten aanzien van de komst van het hostel. Het PAC gaat het om de randvoorwaarden waaronder het 

hostel wordt gerealiseerd.  

 

Bewoner ER is ook positief over de avond. Het commentaar viel heel erg mee en zij heeft de indruk 

dat het beeld bij de mensen toch bijgedraaid is.  

 

HdV, wijkagent stadscentrum, geeft aan dat het een heldere en duidelijke avond is geweest, inclusief 

de getoonde film Het geeft een goed beeld naar de mensen.  

 

GvS, regiomanager Kwintes, geeft aan dat het informatie geven over de doelgroep is geslaagd. Er is 

draagvlak gecreëerd, aldus AD.  

 

FP, adviseur Kwintes, deelt alles wat is gezegd, goede avond en goed in contact over de inhoud.  

Kritisch merkt hij op dat de opmerking “dan had je maar bij de beheergroep moeten komen” een 

verkeerde uitstraling heeft. De klankbordgroep is er voor iedereen. Wil men geen zitting nemen in de 

klankbordgroep dan moet het gesprek wel mogelijk blijven.  

Actiecomité was tijdens de informatieavond aanwezig. Ze hebben kritische vragen gesteld vanuit de 

doelstelling van het actiecomité; tegen de komst van het hostel. Actiecomité heeft oproep via website 

en brieven gedaan om naar de informatieavond te komen. Zij hebben een artikel (reactie) op de 

website www.stophostelalmere.nl gezet met de titel “informatieavond te gekleurd”.  

 

AD vraagt of het artikel van het comité de lading van de informatieavond dekt. De leden van de 

klankbordgroep vinden het een enigszins vertekend beeld, maar ze vinden dat de tekst meevalt. Een 

aantal gegevens is onjuist. Alle informatie over het hostel en de informatieavonden is ook te vinden op 

de website van de gemeente Almere.nl. AD geeft aan de link naar iedereen te mailen; het is teveel om 

het per post aan iedereen te sturen.  

AD gaat nog met een paar mensen een één op één gesprek aan, waaronder met twee 70-plussers; zij 

waren verhinderd voor de informatieavond.  

 

Het gegeven dat het actiecomité zonder overleg een privé foto van JV heeft gebruikt wordt als 

onfatsoenlijk beoordeeld. AD zal intern bespreken hoe verder te handelen.  

Bewoner KH meldt dat het aangehaalde artikel van mevrouw Dr. F. Joldersma achterhaald is. 

Mevrouw Joldersma is inmiddels veel gematigder over dit onderwerp. Bewoner KH zal met haar 

contact opnemen om een reactie te vragen. 

 

6. Spoorboekje 

AD heeft in het spoorboekje ‘communicatie’ ingevoegd, verder geen verandering. 

Er zijn beheergroepen met een aparte communicatiewerkgroep, dat is hier niet nodig. 

Wel zal er meer gebruik gemaakt gaan worden van het Stadshart Journaal; eventueel kan de info over 

de informatieavond hierin worden vermeldt, om het op die manier onder de aandacht te brengen.  

 

7. Beheerplan 

Bedoeling is om dit samen te gaan invullen, onder andere wie doet wat en goed kijkend naar het 

gebied. Doel van het beheerplan is het voorkomen en bestrijden van overlast zodat de voorziening 

goed kan functioneren in de wijk.  

 

Bewoner KH vertelt dat ze na de informatieavond met mensen heeft gesproken. Is het niet mogelijk 

om maar één telefoonnummer te hebben voor als er iets aan de hand is, zoals in Beilen. Is makkelijker 

te onthouden en je hoeft niet na te denken wie je waarvoor moet bellen. De vraag is of dit technisch 

mogelijk is. Dit is een meer technische vraag welke ligt op het terrein van uitvoerbaarheid.  
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HdV geeft aan dat bij gebeurtenissen op de openbare weg de politie gebeld moet worden; bij spoed 

altijd 112 (prioriteit). Betreft het binnen het hostel, dan Kwintes. Dat is zoals het nu is.  

Bij spoed is de aanrijtijd 10 minuten, HdV gaat dit intern nog even na.  

Tevens is er cameratoezicht, dit kan direct gelinkt worden met de meldkamer in Lelystad. Hierdoor zou 

er sprake kunnen zijn van een snellere aanrijtijd omdat men ziet wat er aan de hand is.  

Cameratoezicht is niet 24/7 per week aanwezig; de camera’s draaien wel door zonder toezicht. 

Weekend is wel een volledige bezetting. Er zijn nog een aantal blinde vlekken met de camera, hij 

overziet niet de hele Blekerstraat. Een en ander zal meegenomen worden in de Schouw.  

NB. Bezetting cameratoezicht: maandag tot en met woensdag tot 02.00 uur en donderdag tot en met 

zondag 24 uur.  

 

Terugkomend op het beheerplan; hoe en wanneer gaan we het invullen?  

Het komende half jaar zullen we daar met elkaar uit moeten komen. Er is nog tijd, aldus AD.  

De verschillende onderdelen zullen één voor één geagendeerd worden, om het op deze wijze te laten 

ontwikkelen. Het beheerplan dient te worden toegeschreven op de situatie zoals die hier is.  

AD zal eerst voorzet geven om het onderdeel “doel beheergroep/beheerplan” in te vullen.  

Op agenda volgend overleg. 

 

8. Beheergebied 

Wat bevindt zich in het gebied en/of heeft ook een link met het hostel? 

Bewoner KH meldt de diverse donkere hofjes; meer verlichting zou al uitkomst kunnen bieden. Ook 

worden er soms naalden gevonden. AD geeft aan dat als er naalden worden gevonden Tactus dit heel 

graag wil weten.  

Ook zijn er verschillende locaties waar jongeren in groepen hangen, zij laten een hoop troep achter na 

te hebben gedronken en geblowd.  

 

Brainstormen/discussiëren over beheergebied. Gebied in concept “vastgesteld”. AD zal daarvan 

een kaart laten maken. Deze wordt gebruikt voor de aanstaande schouw. 

 

9. De wijkschouw 

Datum wijkschouw: 19 januari middag 15-17 uur en avond 19-21 uur. Tussendoor eten met 

klankbordgroep.  

Er zal gekeken worden of we ook kijkje kunnen nemen bij cameratoezicht tijdens de bijeenkomst op 

16 maart 2010. Gemeente is beheerder, AD heeft hiertoe inmiddels een afspraak gemaakt voor 16 

maart 2010.  

 

10. Rondvraag en data komende vergaderingen 

16 maart dinsdag in de Blekerstraat 4-6 1
e
 etage. 

Locatie Kardoes zal geannuleerd worden; vanaf heden zullen de bijeenkomsten in de Blekerstraat 

plaats vinden. Tijdig aanwezig zijn is van belang in verband met openstelling van de deur. 

 

QV, locatiemanager Kwintes, zal aan st. DAC Almere (catering) vragen een taart te bakken voor de 

volgende bijeenkomst.  

 

 

 

 

 


