VERSLAG
Beheergroep Blekerstraat
17 oktober 2017
Locatie : Kwintes, Schoutstraat 41-43, Almere
Voorzitter: Erik Vermathen, Stade advies
Verslag: Hedi Huijbrechts, Kwintes
Aanwezig: Erik Vermathen
Korrie Hasper
Cocky Kester
Monique den Drijver
Raoul de Leeuw
Diny van Lint
Arthur Koerts
Hedi Huijbrechts
Erwin van Huissteden
Elly Riemersma
Rosa Watjer
Chantal Paulus
Erika

voorzitter
omwonende
gemeente Almere, beleidsadviseur
gemeente Almere
omwonende
omwonende
Kwintes
Kwintes
Kwintes
Omwonende
Stade Advies
Receptioniste/telefonische Kwintes (stagiaire)
Woonbegeleider Kwintes Blekerstraat

Afwezig

Kwintes
Bewoner
Omwonende

Wim Jansen
Stefan Roseboom
Ton van den Berg

1. Opening
Een bewoner zit niet meer in de cliëntenraad en komt hierdoor niet meer naar de overleggen van
de beheergroep. Volgende week wordt er een nieuwe voorzitter van de cliëntenraad gekozen en
deze persoon kan worden uitgenodigd in de plaats van de bewoner.
2. Vaststellen agenda.
Geen wijzigingen.
3. Notulen vorige bijeenkomst 27.06.2017 en actielijst
 AP Visiedocument is afgerond.
 Data volgende vergaderingen overleggen.
 Burendag: deze burendag is niet doorgegaan. In maart moet hierover gesproken worden i.v.m.
subsidie aanvraag. In 2018 wil Blekerstraat meedoen aan de Passage markt.
 AP 141 aanpassen in Passagedag eind september 2018.
4. Stand van zaken/ingekomen stukken
n.v.t.
5. Beheerafspraken locatie Blekerstraat
De context wordt gememoreerd.. Het plan Beheerafspraken locatie Blekerstraat is opgesteld. Een
update van het beheerplan naar de situatie van nu.
De Beheergroep streeft er naar zichzelf op termijn (tussen nu en 2 jaar) overbodig te maken en als
een zgn. slapen orgaan- wat op afroep weer bijeen kan komen- voort te bestaan.
Het doel is om duidelijke principes op te stellen in plaats van regels.
Beheergroep wil een goede buur zijn, dit houdt in, wat kunnen we verwachten? En tegelijkertijd is
Kwintes niet alleen maar ook andere partners zijn van belang.
Prioriteit zijn de omliggende bewoners.
Het document wordt doorgenomen en er worden enkele wijzigingen doorgevoerd.
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Publicatie notulen: alleen vermelden vergaderdata.
Het kleine comité bespreekt hoe om te gaan met de nieuwe buren v.w.b. de informatieverstrekking
en betrokkenheid. Ontvangen zij ook de reguliere nieuwsbrieven of is er de mogelijkheid om toe te
treden tot de beheergroep etc. Rond zomer 2018 worden de nieuwe woningen opgeleverd. We
willen een goede buur zijn en ons voorstellen aan de nieuwe buurtbewoners.
De Alliantie kan voorzien in informatie over de nieuwe buurtbewoners.
6. Klachten/meldingen en afhandeling
a) Cijfers politie
b) Cijfers Kwintes en terugkoppeling handhavingsoverleg (uitvoeringsoverleg)
31/10/2017 anti bedelcampagne gaat van start. Overlast wordt ook veroorzaakt door
personen die niet van het hostel zijn. De oplossing tegen het bedelen is nog niet gevonden.
Bedelen is zeer lucratief. Omwonenden zoeken het hostel niet op vanwege het bedelen.
c) Cijfers gemeente
Bewoners worden besproken in operationeel overleg waarover zorgen zijn. Hierover
worden afspraken gemaakt.
7. Communicatie
Communicatie wordt meegenomen in het overleg met klein comité. In het voorjaar wordt hierop
teruggekomen.
8. Rondvraag en data komende vergaderingen
Overleggen vanaf maart 2018 laten plaatsvinden. Dataplanner versturen.
Tijdens dit overleg worden de beheerafspraken vastgelegd en daarna gecommuniceerd met de
gemeente. VS het comité het voorstel rond te laten gaan met verzoek om eventuele
wijzigingen/aanpassingen. Comité maakt zelf een afspraak om de beheerafspraken door te nemen.
(februari 2018).

Volgende bijeenkomst wordt gepland in maart 2018
19.30 uur Kwintes, Schoutstraat 41-43, Almere
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