Verslag vergadering klankbordgroep Zuidpleingebied 25 maart 2015
Aanwezig: Janneke Bette, Sonja Gbadega-Baert, Jan van Hamburg, Linda van Heumen, Emile Hilgers,
Klaas Hoogerwerf (tot en met agendapunt 4), Helen Scurr, Theo Smit, Wim Visser
Afwezig (met kennisgeving): Ronald Geeve, Fabian van der Knaap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Opening en vaststellen agenda
Sonja opent de vergadering. Er zijn geen nieuwe agendapunten.
2) Samenstelling klankbordgroep
Omdat er een nieuw klankbordgroeplid is (Theo Smit, bewoner Van Swietenlaan), is er een korte
voorstelronde. Rogier Bourgonje en Ellen Smit hebben helaas hun lidmaatschap opgezegd, Rogier
vanwege drukke werkzaamheden en Ellen vanwege nieuwe mantelzorgtaken in haar familie.
3) Vaststellen verslag 7 januari
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Met de instemming van Klaas en Helen is nu iedereen
akkoord (ook de aanwezigen van de gebiedscommissie en -organisatie). Daarmee kan het verslag nu
gepubliceerd worden op onze website.
4) Toelichting door Klaas Hoogerwerf, voorzitter Stichting Zuidpleingebied
Om te beginnen doet Klaas een oproep aan de leden van de klankbordgroep. "Jullie krijgen de
komende maanden veel werk om input te geven voor een zienswijze over het Bestemmingsplan en
de Milieueffectrapportage Hart van Zuid", constateert hij. "Ik hoop dat jullie eerlijk laten weten als
dat teveel wordt, en niet afhaken. Trek aan de bel bij Sonja of Emile, die jullie zoveel mogelijk zullen
ondersteunen. Laten we proberen deze groep bij elkaar te houden, want we staan voor een
belangrijke opdracht die we samen moeten zien te klaren."
a) LOPP. Er is overleg geweest tussen Delta, de bewonersorganisaties Carnisse en Zuidpleingebied, en
de gebiedsorganisatie. Afgesproken is dat een groepje van drie cliënten van LOPP (lokale opvang
psyschiatrische patiënten) onder toezicht van de LOPP op werkdagen anderhalf uur per dag
groenonderhoud doen en straatvuil verwijderen in de omgeving van het Metroplein, de
Gooilandsingel en de Carnissesingel. Ze zullen ook taken vervullen in de Van Swietenhof (Bep van
Beek is hierbij betrokken).
b) Samenwerking Charloise bewonersorganisaties. Omdat de subsidiëring voor de
bewonersorganisaties per 1 januari 2016 ingrijpend verandert, hebben de gebiedscommissie en organisatie aangedrongen op een nieuwe bestuursstructuur. Voor activiteiten moeten
bewonersinitiatieven worden ingediend en is niet meer een 'pot' per wijk beschikbaar. Het idee is om
een overkoepelend dagelijks bestuur te vormen voor alle Charloise bewonersorganisaties. De
plannen worden begin mei tijdens een extra vergadering gepresenteerd in aanwezigheid van
wethouder Pex Langenberg.

c) Klankbordgroep Ahoy. De laatste tijd worden in deze klankbordgroep vrijwel alleen evenementen
besproken in het Zuiderpark. Daarom is afgesproken dat voortaan alleen wordt gesproken over
activiteiten in Ahoy, waarbij Ahoy omwonenden ook zal informeren over de plannen voor de
renovatie en nieuwbouw. Vanuit onze stichting en klankbordgroep Zuidpleingebied zitten Klaas,
Janneke en Helen in deze klankbordgroep Ahoy. Er worden twee bewoners van Carnisse toegevoegd
en DCMR is er niet meer bij betrokken. Gebiedsnetwerker Joop van der Hor richt een nieuwe
klankbordgroep op voor overlast-evaluatie met betrekking tot de evenementen in het Zuiderpark.
5) Terugblik startbijeenkomst Klankbordgroep Luchtkwaliteit Zuidplein 9 maart
Emile heeft een korte verslag geschreven en aan iedereen gemaild. Hij geeft een korte mondelinge
toelichting over het verloop van de eerste bijeenkomst. Janneke vertelt dat de heren van de
gemeente en de DCMR bij haar flat zijn geweest, maar vasthouden aan de oorspronkelijke locatie
voor de buisjes (gevel aan de kant van de Strevelsweg).
6) Advies Gebiedscommissie Charlois over plannen Hart van Zuid
Nog niet iedereen blijkt het stuk gelezen te hebben. Daarom geeft Emile een korte toelichting. Na de
vergadering van de gebiedscommissie op 19 januari heeft het lang geduurd voordat het volledige
advies van de commissie beschikbaar was. Op 17 maart is de brief met het advies uitgegaan naar het
college. Daarmee is bekend geworden dat de gebiedscommissie zich kritisch uitlaat over bijvoorbeeld
woningbouw op de tennisbanen, bouwvolumes aan de Van Swietenlaan, en de busroutes. Dat is een
steun in de rug voor onze klankbordgroep. Omdat het goed is dat bewoners dit weten, en omdat een
kort (onvolledig) bericht in het AD/RD heeft gestaan, is het advies verwerkt in het verslag van de
vergadering op onze website. Er is een link opgenomen naar de volledige brief. Het betreffende
nieuwsbericht was vanwege de datum 'weggezakt' naar het nieuwsarchief (niet meer op de
homepage). Daarom is op Facebook een link naar het bericht geplaatst.
7) Deelname werkgroepen Ballast Nedam
Sonja legt uit dat op de informatiebijeenkomst van 5 maart bezoekers zich konden aanmelden voor
acht themawerkgroepen van Ballast Nedam. Dat zijn: buitenruimte en groen, verkeer en vervoer,
parkeren auto's en fietsen, uitstraling en energie, winkels en horeca, kunstenpand (pand Z), talent en
werk, en overlast. Het is goed als in al deze werkgroepen minimaal één lid van onze klankbordgroep
deelneemt. Daarom vindt een korte inventarisatie plaats. Linda en Janneke hebben zich aangemeld
voor buitenruimte en groen, Sonja en Emile voor parkeren, en Emile ook voor verkeer en vervoer.
Helen en Jan willen ook in verkeer en vervoer, Theo stelt zich beschikbaar voor de werkgroep
overlast. Volgens het verslag van Ballast Nedam zijn de eerste bijeenkomsten met de werkgroepen
eind april (misschien nog niet alle werkgroepen?). Emile informeert bij Ballast Nedam. Waarschijnlijk
krijgt iedereen die is aangemeld een persoonlijke uitnodiging. We komen hier in een volgende
vergadering op terug.
8) Voorbereidingen ter inzagelegging Bestemmingsplan en MER Hart van Zuid
Er is nog geen datum bekend voor de 'toelichtingsavond' over de plannen van Ballast Nedam. Het
voorstel van Sonja en Emile om twee subgroepen te vormen, zodat niet alle klankbordgroepleden
allebei de stukken hoeven door te spitten, wordt gesteund. De voorlopige verdeling is als volgt:

Bestemmingsplan: Janneke, Linda, Jan, Theo, Emile (Ronald denkt er nog over na)
MER: Helen, Sonja, Fabian, Wim, Emile
De voorlopige data voor de bijeenkomsten in subgroepen zijn: MER maandag 18 mei vanaf 19.00 uur,
Bestemmingsplan woensdag 20 mei vanaf 19.30 uur. De plenaire vergadering over de conceptzienswijze (geschreven door Emile op basis van de input vanuit de subgroepen) is voorlopig
vastgesteld op woensdag 3 juni (19.00 uur). Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Arie Smitzaal.
9) Volgende vergadering
Emile wil graag op korte termijn nog een keer bijeenkomen omdat hij meer informatie verwacht
vanuit Ballast Nedam en om goed voorbereid te zijn op de terinzagelegging. Het voorstel is: dinsdag 7
april 19.00 uur in de Arie Smitzaal (dus niet op 8 april, Sonja kan die avond niet). Dan bespreken we
nogmaals de deelname aan de werkgroepen van Ballast Nedam en de planning voor de
totstandkoming van de zienswijze. Wellicht zijn er nog andere agendapunten. Waarschijnlijk kunnen
Linda en Wim op 7 april niet aanwezig zijn.
10) Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.
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