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Welkom en voorstelronde
Rond 16.00 uur neemt Alfons van Leussen het woord om de aanwezigen welkom te heten, tevens
stelt hij zichzelf voor.
Voor aanvang van de vergadering is er aan iedereen een informatiepakket uitgedeeld.
Deze vergadering is op verzoek van de diverse overlegorganisaties georganiseerd zodat de
overlegorganisaties van elkaars bestaan weten en ook elkaars gezichten kennen.
Eén keer per jaar is er wijkschouw. De route daarvan wordt door de individuele overlegorganisaties
gemaakt en bewoners sluiten als ze willen aan of staan langs de route. Hiervan wordt een verslag
gemaakt.
Het bestuurlijke overleg met de overlegorganisatie vindt plaats met het dagelijkse bestuur van de
gemeente.
Na het welkom verzoekt Alfons van Leussen de aanwezigen zich voor te stellen:
Voor Bewonersvereniging Meeuwenoord zijn aanwezig: mevrouw Van Dijk, de heer Arkenbout en
mevrouw Brune.
Voor Bewonersvereniging Kleine Goote (in oprichting) zijn (onafhankelijk van elkaar) aanwezig: de
heer Woudenberg, de heer Rietdijk en mevrouw Jongenelen.

Voor Bewonerscommissie Vlinderhof zijn aanwezig: mevrouw Kruijt en de heer Van Tiel.
Voor Wijkraad Nieuwland zijn aanwezig: de heer Van de Merwe, mevrouw Korver en mevrouw Den
Heijer.
Voor Dorpsraad Vierpolders is aanwezig: de heer Den Hond.
Voor Wijkraad De Plantage zijn aanwezig: mevrouw Van Es en de heer Schouten.
Voor de Dorpsraad Zwartewaal is aanwezig: de heer Jansen.
Voor de Wijkraad Zuurland zijn aanwezig: mevrouw Van Dam, de heer Arnold en mevrouw
Louwerens.
Voor Bewonersvereniging Maarland zijn aanwezig: de heer Kampers, mevrouw Stolk en de heer
Draaisma.
Voor de Bewonersvereniging Zuidspui is aanwezig de heer Van Dijk.

Vaststellen agenda

Onderstaande punten worden aan de agenda toegevoegd:
 Schoonhouden woonomgeving door bewoners en gemeente
 Verkeerveiligheid Maarland
 Betrokkenheid parkeerbeleid o.a. het plaatsen van laadpalen
 Afwerking Brielse wallen; wel gaten geboord geen bomen geplant=>beter onderhoud

Subsidie
Alfons van Leussen legt uit hoe op dit moment de subsidie werkt. Er ligt een grote verantwoording bij
de overlegorganisatie die subsidie aanvraagt. Bij aanvraag moet de begroting overlegt worden en
achteraf moeten de bonnetjes (bijhouden uitgiften) overlegt worden. De subsidie kan besteed
worden aan een eigen doelstelling. Doelstellingen staan vermeld in de statuten van een
overlegorganisatie. Maximale subsidie is 1.000 euro. En maximale vergaderkosten (500 euro) kunnen
ook hieronder vallen.
Er is overleg met de betreffende wethouder om de regeling te moderniseren en naar 1 euro per
inwoner trekken. In ieder geval zal er gekeken moeten worden naar een min/max bedrag. Er zal een
voorstel bij de overlegorganisaties worden neergelegd. Hen wordt gevraagd over het voorstel mee te
denken. De oude regeling zit bij het uitgereikte informatiepakket. De reactie van diverse
overlegorganisaties is: regeling nog nooit gezien.
Afspraak is dat er een nieuwe regeling komt zodat voor iedereen bekend is dat en duidelijk is hoe er
subsidie aangevraagd kan worden. De regeling zal via de mail naar iedere overlegorganisatie
gestuurd gaan worden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de overlegorganisatie wel
erkend zijn als wijkraad.

Mevrouw Van Dijk (Bewonersvereniging Meeuwenoord) zou graag willen weten hoe het bij de
andere overlegorganisaties gaat betreffende het aanvragen en ontvangen van de subsidie.
Bewonersvereniging Meeuwenoord ontvangt in ieder geval al jaren achterelkaar een subsidie van
1.500 euro per jaar zonder dat de bonnetjes overlegt worden. Wijkraad Nieuwland ontvangt ook al 2
jaar achter elkaar 1.500 euro per jaar.
De heer Draaisma (Bewonersvereniging Maarland) geeft aan alleen een paar honderd euro subsidie
ontvangen te hebben voor het jubileum jaar. Voor de rest hebben ze geen subsidie aangevraagd
omdat zij hun “eigen broek willen ophouden”. Dit ook zodat zij eventuele procedures tegen de
gemeente kunnen aanspannen. Bewonersvereniging Zuidspui denken hier het zelfde over.
De heer Woudenberg (Bewonersvereniging Kleine Goote) vindt dit een goed vraag stuk; de ene wel
en de andere geen subsidie in verband met eventuele procedures tegen de gemeente?

Burgerinitiatief
Een andere subsidie die aangevraagd kan worden is de subsidie voor Burgerinitiatief. Er is hiervoor
5.000 euro per kalenderjaar beschikbaar (het beschikbare bedrag voor 2018 is niet helemaal op
gegaan). Per initiatief kan maximaal 750 euro verkregen worden in cofinanciering. Voorbeelden van
Burgerinitiatieven zijn: thema avond, opknappen groenvoorziening, koffieochtend.
Alfons van Leussen attendeert de overlegorganisaties op de mogelijkheid dat er ook via andere
organisaties een bijdrage te verkrijgen is, men zou dan moeten denken aan de Burendag van DE, het
Oranjefonds en NL doet.
Mevrouw Van Dijk (Bewonersvereniging Meeuwenoord) vraagt zich af of dit ook kan voor
bijvoorbeeld een buurtfeest. Alfons van Leussen geeft aan dat voor een buurtbarbecue niet twee
keer subsidie aangevraagd kan worden. Als de buurtbarbecue al vermeld staat in de statuten als
doelstelling en deze in de begroting voor de aanvraag van subsidie wordt vermeld, deze niet meer
kan worden gemeld voor een bijdrage burgerinitiatief.
De subsidie betreffende het Burgerinitiatief kan ook individueel aangevraagd worden. Er wordt
gevraagd of dit dan naar de overlegorganisatie van de betreffende wijk gecommuniceerd wordt. Op
dit moment is dat nog niet het geval. Er wordt afgesproken dat dit vanaf nu misschien wel gedaan
gaat worden.

Fijn je te Zien
Alfons van Leussen geeft aan dat er namens Anja Hollander een brief naar de overlegorganisaties is
gestuurd betreffende het onlineplatform Fijn je te Zien. In de brief wordt uitleg gegeven en
opgeroepen een account aan te maken. Mevrouw Stolk (Bewonersvereniging Maarland) is een
buurtverbinder bij Fijn je te Zien; zij geeft een uitleg over het onlineplatform Fijn je te Zien.

Alfons van Leussen vertelt nog iets over de uitleenservice via Stichting Push. Op dit moment is dit
alleen in Hellevoetsluis mogelijk. Mocht er animo zijn vanuit de overlegorganisaties dan zou de
uitleenservice van Hellevoetsluis gebruikt kunnen worden. Dit zou dan via Alfons van Leussen
moeten lopen. Hij zou dit dan voor kunnen leggen aan de heer Paul Deur. Zodat er voor wat betreft
het gebruikmaken van de uitleenservice afspraken gemaakt kunnen worden. Hieraan zijn wel kosten
verbonden. Er is een mogelijkheid om dit dan te zijner tijd ook in Brielle op te zetten.

Parkeerbeleid (Vlinderhof)
De heer Van Tiel (Bewonerscommissie Vlinderhof) geeft aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn bij
de Vlinderhof (dit is waarschijnlijk ook het geval in heel Brielle). Hij vroeg zich af of de auto’s die
verkeerd (buiten de parkeervakken) staan ook bekeurt worden. Is er handhaving? In de binnenstad
heb je een blauwe zone waar handhaving plaats vindt. Bij de Vlinderhof durven oudere mensen
s’avonds niet meer weg met de auto omdat ze dan geen parkeerplaats meer hebben als ze
terugkomen en dan te ver weg moeten parkeren en terug lopen.
Volgens de heer Den Hond (Dorpsraad Vierpolders) is het daar hetzelfde verhaal, men vraagt zich af
of de Boa’s Vierpolders niet kunnen vinden. Vooral op de avonden dat de bridgeclub aanwezig is
staan er overal auto’s ook waar het niet is toegestaan.
Volgens mevrouw Van Es (Wijkraad De Plantage) is het bij de Geuzenhof ook hetzelfde verhaal. De
bewoners van de Geuzenhof betalen voor een parkeerplaats. Er is grote vraag om handhaving.
Er vindt een discussie over het parkeerbeleid en de handhaving plaats tussen de overlegorganisaties.
De heer Van Tiel (Bewonerscommissie Vlinderhof) zegt dat de problemen al aangekaart zijn bij
wethouder Schoon en de SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam).
Het verzoek is de aanwezigheid van Boa’s in alle wijken.
De heer Woudenberg (Bewonersvereniging Kleine Goote) stelt het oprichten van een meldpunt om
de problemen te inventariseren voor. Alfons van Leussen vertelt dat het melden van problemen
mogelijk is via de website van de gemeente. Bij het informatiepakket kan men hierover informatie
vinden.
De heer Van Dijk (Bewonersvereniging Zuidspui) wijst erop dat er op de Turfkade 80 parkeerplaatsen
opgeofferd gaan worden door de komende nieuwe inrichting.

Plaatsen van laadpalen
Hierover zegt de heer Woudenberg (Bewonersvereniging Kleine Goote); opladers worden geplaats
maar niemand van de overlegorganisaties weet waar en worden hierbij ook niet betrokken. De
beslissing over het plaatsen van de laadpalen wordt genomen via parkeerbeleid. Op de
gemeentepagina in de krant staat waar de laadpaal geplaatst wordt/gaat worden. De
overlegorganisaties verzoeken dat zij hierbij worden betrokken en ook inspraak krijgen.

Mevrouw Van Es (Wijkraad De Plantage) geeft aan dat de bewoners van de Geuzenhof ook graag
betrokken waren geweest bij het afvalbeleid. Helaas is de meeste informatie hierover naar De
Plantage gestuurd en niet naar de huismeester en de bewoners.
Conclusie is dat alle overlegorganisatie informatie zouden moeten krijgen.
De Dorpsraad Zwartewaal heeft op voorhand zelf het initiatief genomen voor wat betreft het
afvalbeleid en heeft informatie opgehaald.
De overlegorganisaties willen gehoord worden voordat er een besluit wordt genomen.
Een positieve reactie van de heer Jansen (Dorpsraad Zwartewaal) naar Alfons van Leussen: bedankt
voor het organiseren van deze bijeenkomst.

Handhavingsbeleid (Vlinderhof)
De handhaving wordt op dood tijd uitgevoerd, op dat moment is het stil en vervolgens wordt er niet
meer gehandhaafd. Op dit moment zijn er maar 2 Boa’s.
Meldingen kunnen via de website gedaan worden. Tevens kan men hier ook vragen over gedane
meldingen stellen.
De heer Jansen (Dorpsraad Zwartewaal) heeft ook goede ervaringen betreffende het
handhavingsbeleid.
Mevrouw Van Dijk (Bewonersvereniging Meeuwenoord) stelt voor bij een volgend overleg de Boa’s
aan te laten schuiven.
De vraag wordt gesteld: Hoe zit het met de wijkagent. Volgens de wijkagent moet men voor klachten
over parkeerbeleid en handhaving bij de gemeente zijn.
Alfons van Leussen zal in gesprek gaan met de coördinator van de Boa’s.

Verkeersveiligheid (Maarland)
De heer Draaisma (Bewonersvereniging Maarland) vertelt dat de Bewonersvereniging Maarland al
jaren met de verkeersveiligheid bezig is. Er is een dertig kilometer bord geplaatst. Men houdt zich
niet aan de snelheid en er wordt ook niet gehandhaafd. Er ontstaat een discussie over het houden
aan de 30 kilometer en de 30 kilometer zone. Als er op korte termijn geen actie wordt ondernomen,
gaat de Bewonersvereniging het overleg met de gemeente opschorten.
Alfons van Leussen zegt dat de gemeente er wel mee bezig is en als voorbeeld noemt hij de recent
aangepaste Anna Hoevestraat. Het laatste Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dateert uit 2006.
Alfons van Leussen zal er op aan sturen dat dit item in een aparte vergadering verder wordt
besproken.

Afsluiting
Helaas zijn niet alle punten aan de orde gekomen en is er voldoende animo voor een nieuwe
vergadering. Rond 17.10 uur beëindigd Alfons van Leussen de vergadering en wordt er afgestemd
wanneer de volgende vergadering plaats zal vinden. Dit zal waarschijnlijk in juni 2019 zijn. De
overlegorganisaties zullen hiervoor worden uitgenodigd.

