
 

 

 

Notulen BOV 20 april 2017  

Aanwezig:  
BOV: J. van Hoorn (voorzitter), G. de Vries. Truus v/d Vlies 
Afbericht: Co Huisman-wijkagent, Meneer Rijswijk, Dhr. Snoek OSG 
Christel Kerssen, Mirjam van der Haar. 
Aanwezig: ongeveer 25 wijkbewoners. 
 

Welkomstwoord voorzitter mededingen: 
Wij zijn blij met de twee nieuwe agendaleden; Truus v/d Vlies en Christel Kerssens. 
Er is een bijeenkomst geweest met informatie over het Holenkwartier, BOV heeft zorgen 
uitgesproken over de uitgang Forward Parkeerterrein op het kruispunt. Aangeven in gesprek te 
willen met gemeente over dit punt. 
ATB Baan in het Julianapark,BOV is een handtekeningactie begonnen om dit tegen te gaan. 
Zaterdag 29 april om 9:30 verzamelen op het parkeerterrein Nieuwe Wal voor een wandeling 
door het gebied met de voorzitter van de HRTC. Voor een ieder die een mening heeft, of die wil 
vormen. 
Dhr. Rijswijk heeft in brief aangegeven een ATB baan een slecht plan te vinden. 
 
De notulen van februari is goedgekeurd. 
Het woord is aan wethouder Bashara die word bijgestaan door Ronald Stöker, over het 
algemeen is er weinig overlast van de touringcars op de Willemsweg. 
Natuurlijk zijn er problemen: vooral dat er minder parkeerplekken zijn op de Nieuwe Wal is in 
de weekenden vooral een probleem,dat is waar ook Hollandia ook tegen aanloopt. De 
Schellinkhouterdijk staat dan ook behoorlijk vol. Dat dit ook komt door minder parkeerplaatsen 
op het Kerkplein wordt door Bashara tegengesproken.  
De uitruk van de brandweer heeft de aandacht, en blijft voor vele een issue. 
Dat de zonnetreintjes veel lawaai maken is ook een opmerking die wordt gehoord. Ook dat ze 
files veroorzaken op de Willemsweg en Draafsingel is voor de één een voordeel (hardrijden is 
niet mogelijk) en voor de ander een ergernis. Ook het tegen de richting in rijden op de 
Veermanskade is ongewenst. Als de treintjes blijven moet dit worden opgelost.  
 
Na de pauze is het woord aan Evert Jansen, ex inbreker. Voor vele van ons een moment van oja. 
Vooral het feit dat Evert s’middags door de wijk heeft gelopen, en veel foto’s heeft gemaakt en 
bij veel mensen de niet op slot staande fietsen op slot heeft gezet. De fietssleutels heeft hij in de 
brievenbus gedaan en zal bij veel buurtbewoners vragen oproepen. Ook heeft hij complimenten 
gekregen voor het bewust maken van de huis- en autosleutels in de achterdeur laten staan niet 
handig is. 
 
Al met al zijn we allen meer bewust gemaakt van wat we beter kunnen doen of laten. 
En ook het aanspreken van mensen in de wijk die zich vreemd gedragen is ons duidelijk 
geworden. 
 
Evert is overigens aangesproken door een mevrouw die het niet leuk vond dat hij door de wijk 
liep, en zij heeft de politie heeft gebeld. Daar de politie door ons op de hoogt was gesteld van 
zijn aanwezigheid in de buurt, zijn ze wel gekomen en heeft Evert ze aangesproken. 
Natuurlijk is het niet leuk als blijkt dat ook jij fouten maakt, maar het gaat er om dat je bewust 
wordt van wat je beter kan doen en de buurt veiliger wordt. 
 
Dank aan Evert voor zijn boeiend verhaal. 
 
Sluiten de vergadering om  22:00 uur.  
Wel thuis en tot de volgende keer. 
 



 
 
 
 


