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Agenda 
 

• Werkgroepen en vragen 

• Bewonersavond 19 oktober 
 
 
 
Werkgroepen en vragen 

• Hoe lang blijft de Transformatiemanager? 
Antwoord: in ieder geval tot eind 2022 daarna hopelijk 3 tot 6 maanden langer 
afhankelijk van coalitie akkoord en besluiten die daarin worden genomen. Er komt 
ook vanaf oktober een zogenaamde woon ‘abdel’ die blijft tot na 2022 en wordt 
aangesteld door de gemeente Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 

• Wat is de stand van zaken rond 2 winkels/coffeeshops? 

• Communicatie 
Diverse keren is oproep gedaan om meer te communiceren of meer centraal, werd 
niet helemaal helder wat werd bedoeld, wel blijkt dat niet iedereen Hoplr kent en dat 
mensen graag meer wijkbewoners en ondernemers willen betrekken dat kan ook 
mooi in aanloop naar 19 oktober 

• Hoe staat het met het verkeersonderzoek? 
DT&V start z.s.m. met het participatieplan, moet voor eind 2022 zijn afgerond? 

• Hoeveel geld is er nog voor de prioritaire gebieden en hoeveel is gebruikt? 

• Een vraag van een ondernemer over een enquête leefbaarheid 

• Fietswrakken. 
Graag het idee van Utrecht en Leiden uitvoeren, geen stickers meer op fietsen, maar 
wrakken gelijk meenemen. Henri heeft dit idee onder de aandacht gebracht van Niels 
van de Meer die eerder bij het wijkoverleg te gast was over dit onderwerp. Belangrijk 
om je te realiseren is dat het Leiden anderhalf jaar juridisch werk heeft gekost, voor 
het idee kon worden uitgevoerd. 

• Ondermijning 
En een discussie over ondermijning waarin Tobias duidelijk heeft uitgelegd dat dit 
altijd een samenwerking is tussen diensten veiligheid en bijvoorbeeld Abdel.  

 
Bewonersavond woensdag 19 oktober 
 

• Communicatie, via wijktam tam, goed voorbereiden, posters en flyers enz.  

• Mensen laten helpen bij wijkplannen!  

• Wie nodigen we uit, want straks komt ook de WIJkagenda 

• Wie organiseert de bijeenkomst eigenlijk, dus wie is eigenaar 



• Er komt een werkgroep, mensen hebben zich bij Henri gemeld: Bewoners:  
Aad van Schie, Joanna Serraris, Peter Huizinga, Eric Brouwer, Angelique Siebenhaar, 
Ingrid Gyömörei. Gemeente: Henri Weber, Tobias van den Muijsenberg, Rob Verbaan 

• Volgende wijkoverleg 22 september gaan we het over bijeenkomst hebben 
 
Onderwerpen voor deze avond 

• Aanpak ondermijning 

• Stand van zaken prioritaire gebieden 

• Hoe zit het in elkaar? Dus we hebben een wijkoverleg en werkgroepen en nog allerlei 
andere overleggen en een Wijkagenda en een LER. Leg dat uit die avond 

• Veiligheidsbeleving, hoe pakken we door? 

• Lijn 12 (halte Copernicuslaan) 
 
Voorwaarden voor deze avond 

• Antwoord op je vragen en ieder geval weten waar je moet zijn 

• Actieve avond! 

• Fietsen en coffeeshops 

• Stadsdeelwethouder en of burgemeester aanwezig om te luisteren! 

• Vertellen wat er concreet is gerealiseerd ook al bij uitnodiging 

• Iets van een artiest of optreden  

• Geschiedenis en aanleiding 

• Nieuwe ondernemers erbij 

• Wat gedaan, waar staan we nu, wat gaan we doen? 
 
 
 
 


