
 

Overleg met Deelgemeente 
 

22 februari 2013 

13.00 uur 

Kantoor 
Deelgemeente 

Vergadering belegd door: 

Chantal Zegers, portefeuillehouder Buitenruimte, 
Marijke de Groot, gebiedsmedewerker 

   

Deelnemers namens bewonersplatform Lupine Vesper: 
L. v.d. Sluijs, 

D. van Ravesteyn,  

R. Kokos  

M. de Meijere (Lupine Fase II) 

 

NOTULEN 

 

Agendapunt: 
verkeerssituatie 

   

Discussie:  

Het Verkeersbesluit is genomen op 7 januari 2013. 

Verkeersborden:  Het wekt bevreemding dat de verkeersborden er nog niet staan. De opdracht is, vooruitlopend 
op het verkeersbesluit al verstrekt aan Gemeentewerken, waarschijnlijk is dat vertraagd door de 
weersomstandigheden.  

Drempels: op het inrichtingsplan zijn per abuis drempelmalen voor een 50 km-zone ingetekend ipv 30km-zone. 
Project tijdelijke drempels is wel al in gang gezet, voortgang checken met Anne Klusman, Havensteder. 

Klachten van bewoners over buitenruimte: kleine klachten melden via tel: 14010, danwel via de App 
Buitenbeter. Meer omvattende klachten melden aan Marijke de Groot. 

Actiepunten  Verantwoordelijke streefdatum 

 Status tijdelijke drempel overleggen met A. Klusman Marijke de Groot april 

 Plaatsen verkeersborden checken met Gemeentewerken 

 Status herbeplanting Bremstraat checken 

Marijke de Groot 

Marijke de Groot 
 

Agendapunt: Inrichting 
Lupinepark 

   

Discussie:  

De gemeente is eigenaar van het stuk grond naast de Albert Heijn, grenzende aan de flat (Lupine Fase II) van 
de Spireastraat. Het plan is, indien de Albert Heijn verplaatst is, de stukken grond bij elkaar te trekken en er een 
park van te maken. Zolang dit nog niet is gebeurd, zal men volstaan met een tijdelijke inrichting die er 
aantrekkelijk uitziet, maar niet de kwaliteit van het definitieve park heeft. De deelgemeente neemt het 
onderhoud voor haar rekening van de tijdelijke locatie naast AH. Dit houdt in dat er een paar keer per jaar 
gemaaid wordt en dat de Roteb de locatie in de ronde opneemt. De gemeente heeft een beperkt budget, maar 
kan op voorwaarde van bewonersinitiatieven, buurtparticipatie of zelfbeheer wel het e.a. betekenen voor de 
inrichting. Aanleg in dit het kader kan door de deelgemeente bekostigd worden mits eea daarna door bewoners 
wordt onderhouden.  

Conclusie:  

1. Na vertrek van de bouwplaats zal de Deelgemeente op toe zien dat het “veldje” weer in de oude staat 
wordt teruggebracht, d.w.z. inzaaien en vervolgens een paar keer maaien van het veld/parkje. 

2. De bewoners van Lupine hebben in de enquête aangegeven desgevraagd te willen participeren in het 
onderhoud of aanleg van het tijdelijke parkje. 

3. In verband met het beperkt beschikbare budget is afgesproken dat de gemeente het onderhoud doet 
van het veldje en de bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de toevoegingen zo lang 
dit een tijdelijk parkje is. 

4. Toevoegingen kunnen bestaan uit  “groen” of uit speelaanleidingen (geen speeltuin). 

5. Het is aan de bewoners om met een voorstel te komen wat binnen het budget past. 

6. Eventueel kunnen ook andere “potjes” aangeschreven worden om meer speelaanleidingen/groen te 
kunnen plaatsen op de veldjes. 



 

Actiepunten Verantwoordelijke streefdatum 

 Voorbeelden maken van speelaanleidingen om voor te leggen 
aan bewoners 

Roger Kokos eind mrt 

 Bewoners peilen over plan zelfonderhoud Bewonersplatform eind mrt 

 Uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de borders bij Lupine 
2 (Spireastraat) 

 Voorlopig Speelaanleidingenplan presenteren op de 
vergadering met Gemeente, Havensteder en andere 
belanghebbende 

 Bewoners informeren over afspraken (verkeer, inrichting, 
bouwplaatsen etc) zodat zij kunnen helpen met handhaving 

 Deelgemeente/M. de Groot op de hoogte houden van vertrek 
bouwplaats en de situatie die de bouwers achterlaten 

 Inventarisatie haalbaarheid van trottoirs langs Lupine park en 
Nox 3 

 

Marijke de Groot 

 
Bewonersplatfrom 
 
 
Bewonersplatfrom/ 
Deelgemeente 
 
Bewonersplatform 
 
Marijke de Groot 

april 

 

april 

 

Voortdurend 

 

Wanneer van 
toepassing 

april/mei 

Overige Informatie 

Het plan is om de 1ste week van april een vergadering te plannen op initiatief van de Deelgemeente met Havensteder, 
bewonersplatform Lupine, LIS (leven in Schiebroek) en de wijkagent. 
 
Op www.buurbook.nl is een online inventarisatie door buurtbewoners en instanties, van initiatieven en ontwikkelingen 
in de buurt. 
 
Marijke de Groot vindt het prettig om op de hoogte te worden gehouden (evt. met behulp van foto’s) over de 
buitenruimte. 


