VERSLAG WIJKBESPREKING de KOOI 4 april 2006
Aanwezig: Leo Vijlbrief, dhr. H.Siebert, Willem Rus (wijkagent), Ton Steenbergen,

Mieke van Huis, Thea Zuurbier, Sandy Swees, Stefan van der Berg, Cor Gordijn, Jan

van Zelst, R. Prins, J.S. Richards, Odet van Dijk, R.Born, J.van de Meulen, M.Tuithof,
T. Schiphorst, Coby Sloos, H.Lichtvoet, Tinij van Eijgen, S. de Haas, L.Korpershoek,
J. Bodde, Ria Diseraad, Joke van Leeuwen, Manus Brandt (medewerker dienst
milieu en beheer), Vera van der Gulik. (buurtopbouwwerker).
Voorzitter wijkcomité te kooi

Ton Steenbergen is de nieuwe voorzitter van het wijkcomité de kooi. Heeft u
problemen/wensen in de wijk dan kunt u Ton bereiken via zijn e-mail:
steenbergen135@zonnet.nl
Soembastraat

Een groot aantal bewoners uit de soembastraat en omliggende straten zijn naar de

wijkbespreking gekomen, omdat zij het zat zijn, dat er na vele jaren soebatten er nog
steeds geen fatsoenlijke speelplek is voor kleine kinderen in hun omgeving.

Bovendien geven zij aan dat opgeschoten jeugd veel vernielt. (krassen op auto's,
ruiten kapot).

Speelplek: Manus en Vera leggen de bewoners uit, dat de gemeente wil weten hoe
de leeftijdsopbouw in een wijk is en hoe de speelplekken er uit zien. Het onderzoek
start voor de zomer. Het advies gaat naar de gemeente en aan de hand van dat

advies worden de speelplekken aangepakt. Bij de uitvoering worden de bewoners
betrokken. De uitvoering vindt vrijwel zeker na de zomervakantie plaats. De

bewoners reageren teleurgesteld. Natuurlijk hadden de bewoners gehoopt dat de
kinderen deze zomer fijn en veilig in de buurt kunnen spelen.

Manus zegt de bewoners toe dat de vernielde tegels vervangen worden en gaat na
of het mogelijk is dat er een sluis komt bij de atjehstraat / soembastraat.
Veiligheid

Willem legt de bewoners die te maken hebben met vernielingen door de jeugd uit dat
de politie pas in actie kan komen wanneer er meldingen daarover zijn. Denk vooral

niet: de buurman heeft al een melding gedaan, dus zij weten het, want hoe meer
meldingen over een zaak komen des te eerder wordt hier prioriteit aan gegeven.

Willem wil als het kan namen van de jeugd die vernielt. Dat is moeilijk omdat je als
aangever niet weet of je daardoor "gestraft" wordt door de jeugd.

Het is het kip en eiverhaal. De politie kan alleen in actie komen wanneer er namen
bekend zijn. Bureau Halt wordt dan ingeschakeld.
Ceramstraat

- Het ongedierteprobleem in de Ceramstraat is opgelost.

- Helaas is het stukje naast nr.24 nog niet schoongemaakt. Manus heeft het wel

doorgegeven. Hij gaat het nogmaals doen. Zijn advies aan de bewoners is om het

servicepunt ook zelf als bewoner te bellen en het door te geven. Het telefoonnummer
is 5165501

- Aan de bewoners die een afgesloten hok willen hebben om hun vuil kwijt te raken

raadt Manus aan om het servicepunt te bellen (5165501) en vragen naar de chef de
heer J.Corens.
Scheepswerf

- De bocht naar herensingel / kooilaan is levensgevaarlijk. Volgens de aanwezigen
van het wijkoverleg moet de zebra verplaatst worden. (vraag voor Eva).

- Willem gaat het parkeerprobleem aanpakken. Er wordt gecontroleerd en eventueel
bekeurd. De volgende vergadering komt Willem hierop terug.

- Manus heeft bij het grasveld borden geplaatst om het overlast van hondenpoep de
verminderen.
Billitonstraat

- Het slecht parkeren in de Billitonstaat/ Ringkade/Atjehstraat wordt de komende tijd
door Willem in de gaten gehouden. Ook hier volgen eventueel boetes.

- Straatverlichting : Manus heeft het probleem doorgegeven aan John van Velzen.
Helaas is het probleem nog steeds niet opgelost. Manus gaat het nog een keer
doorgeven.

- Nog steeds hebben de bewoners in de billitonstraat last van loslopende honden.
Willem houdt het in de gaten.

- Het groen-pleintje wordt niet goed bijgehouden. Manus gaat ernaar kijken.
Paramaribohof

- In de paramaribohof is de sfeer niet zo gezellig. Een soort gewapende vrede.
Oude kooi

- In de lombokstraat gebruiken sommige bewoners het balkon om hun afval te

dumpen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Willem neemt hierover contact op
met de woningbouwvereniging.

- De sloten komen terug op de poorten in de Lombokstraat en Parkstraat. Elke
bewoner krijgt 3 sleutels.

Wat verder ter tafel kwam

- Het rijgedrag van de autobestuurders die door de sumatrastraat rijden wordt extra
gecontroleerd door een camera auto.

- 21 april wordt er een drugspand aangepakt. Willem komt hier later op terug.
- Bij lantaarnpaalproblemen kunnen bewoners het nummer bellen dat op de
lantaarnpaal staat.

- Verkeersproblemen eenrichtingsverkeer: Vera legt uit dat zij deze keer niets met het
gemopper daarover kan door. De afspraak is dat de bewoners de klachten op schrift

zetten, dit aan Vera geven en Vera geeft dit door aan de gemeente. Er is geen klacht
bij Vera gekomen dus er is ook niets door te geven.

- Na 15 april krijgen de bewoners die in de bonairestraat verkeerd geparkeerd staan
een boete.

- De jongerenoverlast (plein surinamestraat/antillenstraat) heeft de aandacht van
Willem.

- Er wordt gedeald in het kooipark. Wanneer de bewoners dit zien is het verstandig
dit door te even aan Willem.

- Nog steeds loopt er een jonge man en vrouw in de kooi die bij diverse huizen

aanbellen en van de bewoners geld proberen los te peuteren. Willem legt nogmaals

het belang van aanmeldingen bij de politie uit. Hoe meer aanmeldingen des te eerder
is justitie te overtuigen om dit probleem op te lossen.

- In het Noorderpark worden borden geplaatst om honden en auto's te weren. De

politie gaat erop toezien dat de regels nageleefd worden.

- In het Kooipark rijden opgevoerde brommers. Willem gaat dit bekijken.

- De uitlaatstrook kooilaan wordt niet regelmatig schoon gemaakt en is tekort.
- Bewonersorganisatie Zijl en Vliet gaan de plantenbakken weer vullen.

- Bij regen vormen zich rondom de banken in het kooipark plassen. Volgens Manus is
dit probleem binnen 3 weken opgelost.

- De kooiklok wordt slecht bezorgd. Het wijkcomité gaat hier achteraan.

- In de paramaribostraat op de plek tegenover het transformatiehuisje moet gesnoeid
worden.

Volgende vergadering:

Datum: maandag 15 mei
Tijd: 14.00 uur

Locatie: buurtcentrum de kooi
Driftstraat 49
Verslag:

Vera van der Gulik

Buurtopbouwwerker

