BEWONERSBIJEENKOMST
donderdag 9 februari 2017
locatie Andres Kerk i.v.m. nachtopvang in oude van Speyk

Aanwezig:
Gemeente Rotterdam: Paqui (Stadstoezicht), Jeroen (Buitenruimte), Haika (gebiedscommissie)
De Fontein: Leontine, Buurtwerk: Fernando Woonstad Rotterdam: Denise
Bewoners: Ed en Erna (heer Vrankestraat), Marieke en Ali (Kabeljauwsestraat), Eva, Jasper,
Rowan (Soetendaalseweg nieuwbouw), Laurent (Hoekse straat)
Top van Noord: Ingrid, Saskia en Natascha

MEDEDELINGEN
De nieuwjaarsreceptie was druk bezocht, veel
nieuwe gezichten en nieuwe leden (emailadressen).
Voldoende vrijwilligers voor de aankleding en het
opruimen na de activiteit.
Nog geen aanmelding van een initiatiefnemer die
het volgend jaar organiseert.
>> oproep via Facebook of bij het volgende
evenement.
Kerstbomen in de wijk veel geplaatst maar weinig
activiteiten rondom de bomen.
Een aantal bomen waren binnen een dag
leeggeroofd en versiering bewust vernield.
>> volgend jaar alleen nog maar eigen gemaakte
versiering in bomen hangen.
>> een overzicht van de aanvragen in de wijk.
Jaarplanning Top van Noord volgt.
Afhankelijk van het aantal vrijwilligers kunnen er
activiteiten worden georganiseerd.
>> Eerstvolgende is een Groenactie (± april) oproep
via Facebook en daarna volgt invulling.
>> er zullen meer betrokken bewoners
Moestuin binnentreden Soetendaalseweg is bijna
klaar.
Alleen nog houtsnippers rondom de bakken en
aankleding om te kunnen zitten.
Wordt goed gebruik van gemaakt.
>> er zijn nog een paar bakken beschikbaar.
Afstudeerproject Liesje Wolters. Op verzoek van
top van Noord wordt er onderzoek gedaan
hoe de betrokkenheid van de bewoners vergroot
kan worden.
Er worden op korte termijn een aantal bewoners uit
de buurt geïnterviewd.
>> de uitkomst van het onderzoek volgt en April dit
jaar.

Rottefestival vindt plaats in het najaar 2017. Doel is
recreatie rond de Rotte in te zetten.
Er wordt gezocht naar partners die willen
deelnemen. Daarna wordt er een bewonersinitiatief
ingediend.
>> mocht je interesse hebben deel te nemen en heb
je een concreet taak in gedachte stuur een mail
naar topvannoord@gamil.com.
Spullen Top van Noord staan opgeslagen in het
oude van Speyk gebouw.
Als de nachtopvang (noodopvang) is afgelopen
wordt er orde geschept in de ruimte waar de spullen
staan opgeslagen.
>> oproep voor mensen die een uurtje willen
helpen.
Ed, Marieke en Erna hebben al aangegeven te
willen helpen.
>> Top van Noord heeft veel spullen voor
activiteiten, tafels, banken, buitenspeelgoed,
groenspullen.
neem contact op met topvannoord@gamil.com als
je iets wilt lenen.
>> een inventarisatielijst maken en op de website
van Top van Noord plaatsen.
Afvalcontainers nieuwe bewoners van de
Soetendaalseweg hebben interesse in adoptie van
een container.
Je krijgt de sleutel om aan de achterkant de deur
open te maken indien verstopt en een
schoonmaakpakket.
>> Ingrid heeft al een container geadopteerd.
>> Eva, Jasper en Rowan komen hierop terug.

BroodNodigBakken staan bij het oude klooster en
bij de ingang bij De Fontein.
Er komt er mogelijk een bij aan de Zwaanshalskade.
Voor mensen die geen brood willen weggooien en
om het voeren in de buitenruimte tegen te gaan.
Brood voeren levert Meeuwen en ongedierte op in
de wijk.
>> plaatsen van de brood-bakken noteren op de
website.
Vergroening in de wijk. Plan Heer Vrankeplein
wordt deze maand afgerond.
Fout van het teveel weghalen van het grasveld
wordt hersteld door de gemeente.
Vergroening Soetendaalseweg, uitnodiging voor
afstemmen budget, en ideeën met de bewoners
volgt eind feb/begin mrt
Bewoners kunnen op eigen initiatief ook plannen
indienen.
Buurtfietsenstalling. Er is een subsidiepot vanuit
de gemeente ivm stimuleren fietsplan, bewegen en
schone stad. De gemeente wil investeren in een
buurtstalling maar is niet de beheerder.
Er is € 400 per fiets en maximaal € 40.000
beschikbaar.
De subsidiepot is niet bedoeld voor huur van het
pand maar voor sloten en beveiliging van de fietsen.
Voor de realisatie van de buurtstalling is een
ondernemer nodig die wil investeren in een
geschikte ruimte.
Ali is al drie jaar bezig een buurtfietsenstalling voor
elkaar te krijgen en gaat in gesprek met de
gemeente.
Jeroen is bereikbaar via Haika (en of Han)
Het oude klooster organiseert geen programma
meer.
Zzp-ers uit de buurt en bewoners kunnen zelf hun
activiteiten plannen en de ruimtes gebruiken.
Voor meer informatie van de mogelijkheden contact
met Margot en Leon, de beheerders.
margot@kloosteroudenoorden.nl en
leon@kloosteroudenoorden.nl

De gebiedscommissie heeft klachten gehad over
de troep op het braakliggende terrein tegenover
Brasserie Noord.
Real Invest is de eigenaar van het terrein en ook
conform de spullen die er nu nog liggen van de
oude schooltuin van De Fontein.
Haiku neemt nogmaals contact op met eigenaar.
Stadstoezicht geeft aan dat er 2 keer per week
zwerfafval wordt opgehaald.
Er is geen budget meer voor extra fietsnietjes in de
wijk. De bewoners geven dat ze liever een
investering willen in een grote stalling en bereid zijn
nietjes in te leveren.
Paqui vraagt bij Schonestad na of er nog een grote
voorjaarsschoonmaak volgt.
De Fontein heeft een groeiend aantal leerlingen,
ook vanuit noord-west.
Iedere laatste zaterdag van de maand is het
schoolplein toegankelijk voor kinderen uit de buurt.
Tussen 13 en 15 uur.
Er zijn activiteiten voor kinderen tot ca 9 jaar.
De activiteiten uit de wijk kunnen opgenomen
worden in de nieuwsbrief van de Fontein.
Andersom kunnen buurtactiviteiten ook op de
Facebook van Top van Noord vermeld worden.
Buurtwerk. Fernando is na 3 jaar weer terug op de
locatie het Oude Noorden.
Voor samenwerking bij activiteiten met buurtwerk
kun je contact opnemen met Fernando.
Opzoomeracties voor dit jaar zijn nog niet bekend.
Zodra deze bekend zijn kunnen de op de website
geplaatst worden.
Er zijn momenteel geen bewoners initiatieven en
Lief en leed acties aangevraagd in de wijk.

RONDVRAAG
Ed: bovengrondse containers kabeljauwse straat en heer Vrankestraat veroorzaken nog steeds overlast.
Idee om stickers te plakken op de containers heeft geen nut omdat de bakken onregelmatig worden gewisseld.
>> pictogram op de stoep plaatsen? Met nummers 1, 2 en 3
>> Heeft stadstoezicht geen constructief plan hiervoor. Is al herhaaldelijk gevraagd.
Erna: de stoep naast de kerk wordt nog intensiever gebuikt door fietsers en brommers. Het is mooi geworden
maar onveiliger.
Suggestie om op de stoep ook uitstraling van een stoep te geven.
Door een hinkelpad te maken, gedicht te schrijven of knikkerpotjes toe te voegen, of ribbeltegels die fietsen
onprettig maakt. Liever geen verkeersborden of eigen gemaakte borden i.v.m. kwaliteit.
Voor suggesties of vrijwilligers die hier initiatief in willen nemen stuur een mail naar topvannoord@gmail.com
Natascha: oproep plaatsen voor groenactie.
Indien beschikbare deelnemers om de activiteit te leiden wordt er een evenement van gemaakt.

