Wijkplatform Stad Binnen De Linie
Donderdag 19 februari 2015
’t Schipperscafé
Afmeldingen:
Politie
: Rolf Regtop
Woontij : Raymond Notten

Gastsprekers
Sociaal Wijkteam

VVN inzake agendapunt 6

Agendapunt
1 Opening
2 Mededelingen

Voorzitter
: Koos van Dongen

: Ellen Westmaas
: Anja van der Graaf
: Esther van der Zee
: Kees Bazen

Nieuwe deelnemers WP
: s’Heeren Loo
: Fietsersbond

Verslag
: Sylvia Hamerslag

Vervolg/Actie/Antwoorden
De vergadering wordt geopend
-De afmeldingen voor deze avond.
-Nieuwe deelnemers aan het WP welkom
-Wijkbelang heeft ieder woensdag een inloopspreekuur(en) van 10.00 tot 14.00 uur,
locatie Wagenstraat 7
Er zijn geen veranderingen en of toevoegingen op de agenda

3 Vaststellen
Agenda
4 Gesprekverslag Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag

Wie
K. v. Dongen
S. Hamerslag

Komt op de site te staan www.wijkbelang.com

K. v. Dongen

De gehele presentatie is in bijlage meegezonden.

5 Presentatie
Sociaal
Wijkteam

Extra toevoegingen aan deze presentatie zijn:
-SWT is niet de hulpverlener, maar maakt het ondersteuningsplan.
-Voorbeeld wat het SWT niet doet is o.a. aanvraag rolstoel ,traplift en
aanpassingen in huis, dit valt onder het loket WMO.
-SWT houdt zich bezig met de vraag achter de directe hulpvraag, vaak spelen
er meer dingen mee.
-Wanneer de hulpvraag niet op valt te lossen, binnen het eigen netwerk of in
de voorliggende voorzieningen wordt er zorg op maat ingezet.
-SWT werkt gestuurd op de hulpvraag, en biedt niet vanuit zichzelf hulp aan.
Reacties/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
>Hoe wordt deze informatie naar de burgers gecommuniceerd?
>Wat is de meerwaarde van dit systeem?
>Wat zijn de raakvlakken?
>Wat is de relatie tussen bv Jeugdzorg en wijkverpleging?
>Kreeg u veel telefoontjes met vragen na het opzetten van het SWT?
>Positief is dat mensen nu niet meer van het kastje naar de muur worden
gestuurd.
>Is één team niet te weinig?
>Hoe gaan we met zorgmijders om?

Antwoorden vanuit SWT
<Via de kanalen die er al zijn, en via de site en de
voorlichtingspagina, ook kan de organisatie gebeld worden,
op nummer 0223 140223.
<Meerwaarde is dat het nu één organisatie, deze leidt je toe
naar de juiste zorg.
<Deze opzet is breder, dus kan je op het hele proces gaan
zitten, en dit proces valt nu beter te controleren.
<de wijkverpleging zijn de ogen en oren in de wijk, en werken
samen met diverse netwerken.
< Het SWT werkt veel samen met o.a. het veiligheidhuis en de
politie.
<Jeugdzorg valt nu onder gemeente.
<gemiddeld 100 per week, daarvan zijn 20 dan aanmeldingen.
< het is één team maar met meer disciplines zodat je de
complete hulpvraag kan bedienen, iedere wijk heeft 2
aanspreekpunten.
<Dit blijft lastig je kan zorg namelijk niet opdringen,
zorgmijders komen terecht bij de OGGZ

E. Westmaas
A. v/d Graaf
E. v/d Zee

Wie
6 Verkeerslichten Aandacht wordt gevraagd voor de verkeerslichten bij de oversteekplaats aan de
Voetgangers
Middenweg en Javastraat. Verzocht wordt om een uitrusting van oversteek klikkers
oversteekplaats voor mensen met een visuele beperking.
Javastraat,
Dit is een verzoek van bewoners in de Javastraat, deze is ingediend bij de gemeente
Middenweg
afdeling verkeer. De gemeente houdt dit af, VVN wil deze bewoners ondersteunen,
en verzoekt de gemeente deze aanvraag te honoreren.
Gedacht wordt aan een moderne versie, dit is een systeem die niet de hele dag
door geluid geeft.
>VVN vraagt aan de voorzitter WP om eventueel middels een buurtactie hun
verzoek mede te ondersteunen.
>VVN vraagt de gemeente om consequent te zijn, en refereert naar de
knipperlichtjes die je bij sommige oversteekplaatsen in éne ziet, honoreer een
verzoek om een kliksysteem dan ook.
>VVN vraagt of de wijkmanager en de wijkwethouder willen meedenken.

Reacties/klacht/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
>Het gaat om een betrekkelijk klein bedrag om deze uitrusting toe te passen.
>Waar voorheen in Den Helder nog klikkers zaten zijn deze ondertussen allemaal
verdwenen, ook verdwijnen er zomaar zebrapaden bij scholen.
>Vaak worden er dingen beoordeeld door personen die niet eens op de locatie zijn
geweest.
>Op de Javastraat wordt vaak wel 60/70 km gereden.
>Het gaat om de keuze tussen veilig of niet veilig.
>Denk eens aan een wegversmalling voor een zebrapad als snelheid beperking.
>Alle trottoirs zij aangepast voor boosterrijders, dan behoort een kliksysteem voor
mensen met een visuele beperking er ook te zijn.

>Verkeerssituatie driehoek Huisduinerweg/Timorlaan wordt benoemd.

PAUZE

K. Bazen

Vervolg/Actie/Antwoorden
<De Voorzitter zegt dit toe.

K. v. Dongen

< De wethouder zal dit verzoek onder de aandacht brengen P. Kos
bij zijn collega mevr. van Dongen en natuurlijk mag VVN
mevr. van Dongen zelf even bellen.

<Er worden hier en daar wel aanpassingen gedaan bv door K. Bazen
de oversteektijd van een verkeerslicht anders in te stellen.
<Maak melding bij 0223 140223, hoe meer meldingen hoe
hoger het op de prioritiet komt te staan

<Met dit soort zaken zijn ook wij bezig, het staat ook in
onze matrix op de site, zodat we dit ook niet vergeten,
en komen hier zeker op terug
< wijkbelang gaat samen met de gemeente, bewoners,
VVN en de fietsersbond dit oppakken.

K. v. Dongen

<Met de ‘driehoek zijn we bezig, ook afdeling verkeer wil
zeker meedenken aan oplossingen.
M. v/d Maas
<Bedenk wel dat sommige ideeën in oplossingen juist weer
een ander probleem veroorzaakt.

Reacties/klacht/vragen/opmerkingen vanuit de deelnemers
7 Geluiden
uit de wijk

Wie

> Bewoner, Boerhavestraat en parkeerproblemen, het zou niet noodzakelijk zijn om <dit kwam via een enquête onder bewoners naar voren.
dit aan te pakken hoe kan dit?
< Woontij heeft aan aangegeven om 30 parkeerplaatsen bij
Tjempaka aan te bieden aan omwonenden van het
complex.
<De vraag was, is er behoefte aan parkeerregulering?
Daar kwam bij deze enquête uit mbt de Boerhavestraat
dat die er niet was.
>Buurtzorg, bestaat nu 3 jaar en is werkzaam in de thuiszorg, en werkt met kleine
teams met niet meer dan 12 personen in korte lijnen, om zo snel en adequaat de
zorg te kunnen leveren, ieder team is zelfsturend.

N. Kolsteeg
K. v. Dongen

>De Omring werkt trouwens al jaren ook op deze manier.

M. Anthonijsz

>In Tuindorp gaat binnenkort een schuttingproject van start, voor de ‘driehoek’
Anemonen/Anjelier/Florastraat/Brakkeveldweg dit gaat om de schuttingen aan de
steeg kant en is een samenwerking tussen Woningstichting/Gemeente/Stichting
Vakwerk/Wijktoezichthouders en de bewoners.

S. Hamerslag

>In de Asterstraat worden binnenkort de nieuwe woningen opgeleverd, het zijn
schitterende woningen geworden.
>Voor 100 jaar Tuindorp hebben we nog steeds vrijwilligers/sponsoren nodig.

J .Smit

>Vanuit de stuurgroep hebben we al aangegeven dat er wateroverlast is bij de
Timorpark.

C. d. Ridder

>De struiken bij de rotonde de Vijfsprong ter hoogte van Catharinacomplex zijn veel <Fietsersbond gaat dit samen met Wijkbelang oppakken
te hoog, dit brengt gevaar voor voetgangers en Fietsers met zich mee.
En komt in de Matrix te staan.

C. d. Ridder
S. Oudijk

>Binnenkort wordt de beweging/fitnesstuin gerealiseerd in het Timorpark tegenover
het paviljoen. (Vrijwaard)

P. Alders

>Update Parkeergarage Sluisdijkstraat, de afvoer van het water wordt verbetert.

P. Kos

>Hoe gaan we het doen met de bewegingstuin en de loslopende honden?

8 Sluiting

Vervolg/Actie/Antwoorden

P. Kos

N. Bijl

S. Hamerslag

<Dit gaat Wijkbelang oppakken middels het plaatsen van
bordjes.

C. Bijpost
K. v. Dongen

Voor u nog wat Tips:

Onze website

Hier vind je veel van wat er zo al speelt in de wijken binnen de linie.
Ook kan jezelf hier zaken aandragen om onder de aandacht te brengen.
Tevens staat hier de Matrix waar u de stand van diverse zaken kan vinden, die zijn aangebracht in
het Wijkplatform, tijdens ons spreekuur en door onze wijkaanspreekpunten.

Iedere woensdag heeft Wijkbelang een inloop- spreekuur:
Locatie: Wagenstraat 7
Tijdstip: 10.00 tot 14.00 uur
Doel:
Hier kunnen mensen komen met problemen waar ze tegenaan lopen, of gewoon voor een bakkie koffie

Meldnummer

Vuil 0800 0700

Buiten Beter

App. voor de smart Phone

Hier kan je allerlei zaken (straatverlichting wat stuk is of bijvoorbeeld stoeptegels die los liggen), middels een foto
direct doorsturen naar het KCC

Site overheid

www.dezorgverandertmee.nl

Deze site is van de overheid, en hier vind je veel informatie over de veranderingen in de zorg.

Gemeente

0223 140223

KCC Klanten Contact Centrum

Aanspreekpunt per wijk:



Cor Bijpost

= Oud Den Helder

Mob 06 25471511
Email wpf.c.bijpost@ziggo.nl



Ben ten Brinke

= Centrum

Mob 06 15900869
Email chathzer@tele2.nl



Wilco Verhoef

= Visbuurt

Mob 06 40061313
Email w.verhoef@live.nl



Dhr Greijdanus

= Indische buurt

Mob 06 27418849
Email k.greijdanus@versatel.nl



Cor de Ridder

= Indische buurt

Tel
0223 621531
Email cjderidder01@hotmail.com



Evert Veen

= Vogelwijk/Geleerdenbuurt

Mob 06 31091131
Email ejveen@live.nl



Sylvia Hamerslag

=Tuindorp/Geleerdenbuurt

Mob 06 30525721
Email sylviahamerslag@gmail.com



Carla Brian

=Oud Den Helder/Indische buurt

Mob

06 51525648

Email carlabrian@tele2.nl


Gré Nuijens

=Onrust/Visbuurt

Mob 06 23276136
Email greet@2wielen.nl



Nel Steffens

= Van Galenbuurt

Mob 06 46291763
Email nelletje85@hotmail.com

