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Zeer goede start van Plaswijck commissie Buurt Bestuurt
Bewoners, bewonerscommissie/wijkteam, wijkagenten, stadstoezicht,
gemeente en woningcorporatie hebben in hun eerste sessie in een
positief-constructieve sfeer én de werkwijze van de commissie vastgesteld
én de prioriteiten voor de wijk vastgesteld. Voorzitterschap was in goede
handen van Hans Hoekman, de Buurt Bestuurt coördinator van
Rotterdam, die tijdelijk in Gouda meehelpt. In totaal hebben 19 bewoners
zich aangemeld om mee te doen aan Buurt Bestuurt.

Hoe gaan we het oppakken?
 Veiligheid en veiligheidsgevoel van bewoners
kan en moet beter. Verder dat alle partijen
meedenken én meedoen, dus gemeente,
politie/stadstoezicht, corporatie én burgers
en bewonerscommissie/wijkteam.
 Gekozen onderwerpen gaan over veiligheid
en leefbaarheid, die spelen voor een hele buurt en niet voor een individu.
 Buurt Bestuurt richt zich eerst op de Steinen, Hoefs, Burgen en
Lustenbuurt. De prioriteiten zijn vastgesteld voor de hele wijk. Later
kunnen we nog prioriteiten voor elk van deze vier buurten apart bepalen.
 Communicatie zal zeer belangrijk zijn. Over hoe Buurt Bestuurt werkt,
hoe bewoners kunnen meedenken en meedoen, hoe de resultaten zijn.
 De commissie is geen vertegenwoordiging van de wijk, maar de
deelnemende bewoners zorgen ervoor dat alle signalen vanuit de wijk
goed doorkomen bij gemeente, politie en stadstoezicht.

Drie prioriteiten gekozen
Er zijn genoeg punten van bewoners
binnengekomen: via de Buurt Bestuurt
bijeenkomsten ’s avonds in de wijk en per mail
naar aanleiding van de nieuwsmail van
Bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck. Na
uitgebreide discussie is gekozen voor de volgende
drie items. Deze zullen we binnen Buurt Bestuurt gezamenlijk aanpakken.

[1] Meldingen problematiek aanpakken
Door bewoners wordt aangegeven dat zij vaak niet melden en dat zij een
terugkoppeling missen naar aanleiding van meldingen bij het MOG en de
politie. Dit draagt niet bij aan de meldingsbereidheid. Door de gemeente
en politie wordt gesteld 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.
Door de gemeente wordt de volgende keer een specifiek overzicht
gegeven van meldingen (politie, meldpunt openbaar gebied) voor de hele
wijk Plaswijck. Met buurtflyers zullen we bewoners attent maken op deze
meldingen, het melden in het algemeen en de terugkoppeling daarvan.
Privacy is hierbij wel een belangrijk element.

[2] Actie poortverlichting; donkere, onveilige plaatsen in de wijk
Er zijn relatief veel signalen van bewoners over onverlichte, en daarmee
onveilige, locaties en poorten in de eigen buurt. Verder blijkt dat nog veel
bewoners, ook van de commissie zelf, onbekend zijn met de
subsidiemogelijkheden voor poortverlichting.
 Eerst zoeken we uit welke verlichting het beste is.
 Dan zullen we in enkele buurten kijken waar extra verlichting moet
komen.
 Dat maken we met flyers in deze buurten bekend, waarbij ook de
subsidiemogelijkheden genoemd zullen worden.
Doel van gerichte verlichting is het verbeteren van het veiligheidsgevoel,
hangplekken minder aantrekkelijk te maken en inbrekers minder
sluiproutes te geven.

[3] Inbraakpreventie
Inbraakpreventie en in het verlengde daarvan Whats appgroepen worden
eveneens belangrijk gevonden. Dit zal in de volgende bijeenkomst
uitgebreid besproken worden.

Volgende februari 2017: elke bewoner is welkom
Het volgende overleg is in februari. Ook andere bewoners die constructief
willen meedenken en het wijkbelang voorop zetten zijn dan welkom.
Aanmelden kan via buurtbestuurt@veiligheidspuntgouda.nl, met het
noemen van het veiligheidspunt in de wijk dat u wilt bespreken en hoe u
denkt dit (samen met andere wijkpartners) op te lossen.

