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Aanwezig: Aicha Zekri, Cor vd Krift, Hans Steman, Henneke van 
Leeuwen, Joop Kestens, Koen Buijsman (wijkagent), Mario van Dijk, 
Nand Braam, Nathalie vd Bos, Rob Kahlé en Tom Achterberg

Afwezig met melding: Hans Muil (REBOgroep), Hester Bargerman, 
Marcel van Plateringen, Mariët Spoelstra, Peter vd Berg (Portaal), Titia 
Nieuwenhuis en Kessa Hagedoorn.

Afwezig: Ad van Buuren.

Bewoners: Ellen Chan, Joris Koster, Jan Kooiman, Arie van Breukelen en 
Hennie Glissenaar

Wijkagent: Koen begint met zich voor te stellen aan de bewoners. Hij 
vertelt veel op straat te zijn en hoort het graag als er wat is.

Mededelingen:

In de maand december zijn veel mensen weg en daarom is het beter om 
een lampje laten branden of zo’n lampkaarsje. Er kwamen van andere 
bewoners ook nog tips: parkeer de auto bij de buren als ze weg zijn. 
Informeer buren als je weg bent dan kunnen zij het in de gaten houden, 
zodat men niet weet dat het huis leeg is.

Vuurwerk: vanaf 16 december gaat een extra koppel agenten ’s avonds 
op de fiets door de wijken. Hotspots worden in de gaten gehouden.

Vragen:

Hoe is het met Dk 139, de honden worden niet aangelijnd en lopen los 
door de wijk.



Koen:“Hoe is de ervaring met de honden?” Deze zijn vrij agressief. Ook 
ligt er vaak rotzooi op het plein en moeten de bewoners de gemeente 
bellen om het op te ruimen. Op 13 december is een overleg tussen 
Politie, Portaal en Gemeente.

De hangjongeren bij de Oudenaar zijn na een week overlast 
vrijdagavond weggestuurd door de politie. Wij hebben deze groep in 
beeld en het is de hele week dezelfde groep en er wordt proces-verbaal  
opgemaakt. Ze zullen er niet meer staan, maar we houden het in de 
gaten.

Opmerking bewoner: Zet er een bord videobewaking neer dat helpt.

Koen: Met de middelen die we nu hebben ben ik ervan overtuigd dat het 
op te lossen is.

Buurtpreventie:

Er zijn 3 meldingen binnen gekomen en deze zijn inmiddels opgelost.

Het pleintje 73 is nu rustig mogelijk mede door het weer. Met 1x 
aanspreken was het al voldoende. Er is veel contact met de bewoners. 
Maar er is wel een conflict bij Dk 60 tussen bewoners en jongeren met 
sneeuwballen. Een vervolgafspraak is komen te vervallen omdat het 
rustig is. Per e-mail is dit kenbaar gemaakt en men kan altijd melden als 
er overlast is. Het heeft onze aandacht, bij mooi weer alert zijn.

De overlast op het middenterrein is met de bewoners besproken het is 
een seizoenskwestie. Koen heeft de jongeren aangesproken ze weten nu 
de regels. Aspirant agenten in burger zijn langs geweest  en hebben de 
groep aangesproken over de troep die ze achterlaten. Volgend jaar is er 
weer een nieuwe groep dus het blijft een aandachtspunt.

Wijkcommissie:

• De website www.duivenkamp.nl wordt weinig bekeken. Waarom? 
Wie heeft er ideeën? Meer naamsbekendheid.

Jongeren benaderen voor hulp en vragen om een plekje op de site? 
Misschien verkoop van spullen zoals marktplaats dan alleen voor 
Duivenkamp.

• Onderhoud rondweg.

http://www.duivenkamp.nl/
http://www.duivenkamp.nl/


De drempel is in juni ter sprake geweest tijdens de wijktafel. Na een 
discussie met bewoners is voor deze plaats gekozen. Dit i.v.m. schade 
aan woningen. Hij ligt nu meer bij tuinen. De start van het asfalteren 
werd uitgesteld doordat het asfalt later werd geleverd. Onze excuses 
hiervoor.

• Lentefrisdag. Door de lage opkomst van de bewoners willen we 
kijken of we het volgend jaar anders kunnen doen. We denken aan 
een kofferbakverkoop(zolderopruiming). De wedstrijd van de 
blikjes onder de kinderen was een groot succes en wordt weer 
gehouden. We weten nog niet of we door moeten gaan met de 
Lentefrisdag daar de animo nihil is.

• De Burendag was dit jaar weer een groot succes. Het aantal 
bewoners aan het ontbijt was verdubbeld en het was erg gezellig. 
Dit jaar mochten we ook medelanders begroeten en er werd volop 
gepraat en gelachen met elkaar. De middag was wat minder. Dit 
kwam door het weer en de jaarmarkt in Bisonspoor, maar de 
kinderen hebben genoten van de spelletjes en de rodeostier, het 
luchtkussen en het schminken. Gelukkig hadden we de EHBO’er 
niet nodig. De avond was heel gezellig alleen willen wij volgend 
jaar naar een andere zanger kijken.

• Volgend jaar bestaat Duivenkamp 35 jaar! Dit willen wij groots 
vieren op burendag! Natuurlijk beginnen we met een groot ontbijt 
voor alle bewoners. Verder is de hele dag een expositie te zien van 
bewoners uit de wijk in de Ark. In de middag hebben we voor de 
kinderen natuurlijk weer een luchtkussen, schminken en andere 
leuke attracties en optredens van kinderen. De avond is natuurlijk 
een gezellig samen zijn met een drankje en hapje en luisteren we 
naar de optredens van die avond. Voor de expositie en de 
optredens ’s middags en ’s avonds hebben we alle talentvolle 
bewoners uit Duivenkamp nodig. Er zal veel promotie gemaakt 
worden voor dit feest dus houdt de brievenbus en website in de 
gaten!

Wijkbelangen:

• Onderhoud hondenveld: Deze wordt door een bewoonster samen 
met Rob onderhouden. Het is namelijk groenadoptie dus de 
gemeente onderhoudt het niet. Wij zijn heel blij met het initiatief 
van de bewoonster want het ziet er mooi uit.

• Onderhoud adoptiegroen: Door een verkeerde keuze van de 
planten is het adoptiegroen t.h.v. Dk 820 niet tot een beoogd 
resultaat gekomen. Van Mario hebben we nog een budget gekregen 



en met een andere hovenier gaan we nu het pleintje weer mooi 
beplanten en verzorgen.

• Plantvak bij de Daltonschool: als de vorst uit de grond wordt dit 
plantvak ingeboet.  De hekken van de sluis zijn weg. Mario geeft dit 
door aan meldpunt.

Rondvraag:

De Oudenaar is erg blij met het strooizout. Een pluim voor de gemeente 
die ons belt of we genoeg hebben. Alleen kan de strooiwagen i.p.v. 3x 
het fietspad misschien ook 1x het voetpad langs de Oudenaar nemen? 
Dit is niet mogelijk. De wijkcommissie oppert of de groepen 8 van de 
scholen niet kunnen helpen met strooien. Of bureau Halt i.p.v. prikken 
dat ze strooien bij de Oudenaar. Wij gaan contact opnemen met de 
scholen en Bureau Halt. De bewoners van de Oudenaar willen ook graag 
een put met info bij de ingang in het klein. Dit is een gevoelige plaats 
i.v.m. vandalisme. Misschien is een infobord een alternatief. Dit moet 
nog bekeken worden.

Rob sluit de vergadering om 21.45 uur.

Nieuwjaarsreceptie op 4 januari om 19.00 uur in de Ark.


