Verkort verslag Buurt Bestuurt Plaswijck, 16 maart 2017
Aanwezig: 11 bewoners en 8 professionals
Honden en meldingen Wervenbuurt / Mastpad
Bij het derde Buurt Bestuurt overleg is een bewoner uit de Wervenbuurt te gast. Doet verhaal van aso
hondenbezitter(s) bij het Mastpad. Eerste vraag is waarom zijn meldingen niet aan hem zijn
teruggekoppeld. Dit wordt uitgezocht door gemeente en politie. Tweede vraag, hoe dit aan te pakken?
Er wordt een brief opgesteld door Buurt Bestuurt om bewoners te mobiliseren. Verder zal
Stadstoezicht daar meer gaan handhaven. Wordt vervolgd.
Inbraakpreventie: aandacht voor subsidiemogelijkheden en (nieuwe) WhatsApp groepen
Inbraakpreventie en in het verlengde daarvan het promoten van WhatsApp groepen is een speerpunt
van Buurt Bestuurt Plaswijck. Er zijn in de wijk relatief veel inbraken. Wat kunnen we als Buurt
Bestuurt hieraan doen? Door telkens en opnieuw onder bewoners bekend maken hoe zij zich kunnen
aanmelden bij WhatsApp groepen. Bij veel bewoners is dit namelijk nog altijd niet bekend. Er is veel
informatie, maar bewoners weten vaak niet waar ze moeten zijn en waar ze moeten beginnen. De
subsidieregeling inbraakpreventie blijkt ook vaak onbekend. Daarom gaan we 5.500 WhatsApp
folders in de wijk verspreiden. Dat doen we per buurt, om te beginnen in de Hoef, de Steinen,
Zevenburgen en de Zomenbuurt. Verder combineren we dit met preventie bijeenkomsten en het
opzetten van de politietent in deze buurten: bewoners kunnen daar tips krijgen over inbraakpreventie.
Meldingen problematiek: actie terugkoppelen op buurtnivo
Bewoners zeggen dat zij vaak een terugkoppeling missen als ze melden bij het MOG en de politie.
Gemeente en politie zeggen juist dat het beleid is om altijd een terugkoppeling te geven. Het is niet
van belang waar de waarheid ligt, zaak is dat we dit als Buurt Bestuurt commissie gaan aanpakken.
De wijkagenten geven een overzicht van de meldingen van de afgelopen periode. Hierbij is er vrijwel
altijd teruggekoppeld. En als dat niet gebeurde was de melder helaas niet bekend. Stadstoezicht zegt
dat hun werkwijze is aangepast zodat ze meldingen adequater kunnen terugkoppelen. Dit goede
nieuws zullen we meer bekend gaan maken in de wijk, zodat de meldingsbereidheid van bewoners
hopelijk toeneemt (“het heeft zin om te melden”). Ook dit zullen we zo veel mogelijk doen op
buurtniveau. Volgend overleg is er een communicatie adviseur van de gemeente bij voor advies.
Actie poortverlichting: waar in de wijk donkere plekken en collectieve verlichtingsacties
Bewoners geven aan dat veel poorten en achterpaden in hun eigen buurt onverlicht zijn en daardoor
een onveiligheidsgevoel geven. Verder blijken de subsidiemogelijkheden van de gemeente Gouda
voor poortverlichting vaak onbekend. De wijkagenten beamen dat goede (poort) verlichting bijdraagt
tot minder inbraken. Bewoners van Buurt Bestuurt hebben daarom onderzoek gedaan in de
Vogelbuurt, de Wervenbuurt, de Steinenbuurt en de Zevenburgen: op een grote plattegrond worden
de donkere plekken ingetekend. We zullen daar met de politietent gaan staan en aan de buurt gaan
vertellen over de subsidiemogelijkheden voor poortverlichting. Doel is dat bewoners collectief
meedoen. Er zijn concrete voorbeelden nodig van de verlichtingsmogelijkheden, zo ook van de
uiteindelijke netto kosten.
Volgend overleg 11 mei 2017
Volgend overleg is donderdagavond 11 mei 2017. Ieder mag geïnteresseerde medebewoners
uitnodigen om bij dit overleg aanwezig te zijn.

