Verslag Platform Hatert
Donderdag 13 december 2012
Hart van Hatert
Aanwezig: Marry Slob, Piet Schiltmans, Herman de Graaff (vz), Mario Reinders, Casper Flier, Greet
Kapressy, Rede Manuputty, Monique Kropman, Ricardo van Loon, Nicole Stams, Wessel Zwartsenberg
en Ed Van Dael (not).
1. Opening en welkom
Speciaal welkom aan Nicole Stams, de nieuwe Brede School-coördinator in Hatert.
2. Mededelingen
-Diverse afmeldingen worden gemeld.
- Marry Slob meldt het initiatief vanuit het wijkveiligheidsplatform om de “stille krachten” te belonen
met een attentie. Mensen die in weer en wind de wijk schoon houden maar niet in de spotlights
willen staan. Ook meldt zij, dat in de Staatsliedenbuurt al langere tijd, een groep buurtrangers met
een begeleider zelfstandig loopt, ondersteund door wijkbeheer. Bedoeling is dat het wijkbeheer de
individuele bewoners zo veel mogelijk faciliteert. Daarnaast is buurtbeheerder Frans Derks van Talis
van plan om een dergelijke opruiminitiatief te starten.
-Greet Kapressy en Rede Manuputty. In 2014 zal de Molukse gemeenschap 50 jaar in Hatert wonen.
Hier zal komende jaar zeker aandacht aan besteed worden.
3. Jeugd
Vanwege de afmelding van Harald te Grotenhuis licht Ed Van Dael kort de laatste stand van zaken toe.
Het betreft:
-de pilot met jongeren in de Chill Out (die weer open is);
-de aandacht voor samenwerking jongerenwerk-basisscholen (die gestart is).
De uitnodiging van Harald aan het platform om dieper op het jongerenwerk in te gaan, staat nog
steeds.
4. Zaken betreffende wijkveiligheid
Monique Kropman heeft de volgende mededelingen:
-Per 1 januari 2013 zal zij Hatert verlaten voor een andere functie binnen de politie. Daniel
Wittenberg zal haar opvolgen. Hij zal samen met Bob Francissen voor heel Hatert actief zijn. Monique
dankt iedereen hartelijk voor de prettige samenwerking.
-De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn in volle gang.
Ricardo van Loon meldt dat Joland Thijssen vanaf volgend jaar senior-toezichthouder zal zijn voor o.a.
Hatert en Ricardo zal opvolgen in het wijknetwerk.
Nicole Stams vraagt namens de directeur van de Vossenburcht aandacht voor het speelplein op
school. Hij heeft het hek dichtgedaan maar zou het eigenlijk liever open hebben zodat kinderen er
kunnen spelen, ook na schooltijd. Hij is echter bezorgd over beschadigingen. Na een korte discussie
krijgt Nicole een aantal tips die ze met de directeur zal bespreken.
5. Verslag 19 september 2012
-Ed Van Dael is uitstekend rondgeleid in de drie buurten, waarvoor dank.
-De jongerenbus is niet ingezet in de zomer/herfstperiode. Ed gaat dit even na want hij was in de
veronderstelling dat dit wel gebeurd is.
-Gesprek met gemeente over Hatert Werkt. Tot nu toe heeft Annemarie Huisman geen andere
bewoners bereid gevonden om mee te gaan. Ed zal nog een poging doen.
-Signaal Piet Schiltmans over graafwerk gasleidingen is opgepakt en uitgevoerd met dank aan Rob van
de Wetering.

6. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
7. Hoe gaat het in de buurten?
-Edelstenenbuurt. Piet: geen bijzonderheden
-Staatsliedenbuurt. Marry en Herman: geen bijzonderheden.
-Kastelenbuurt. Mario: afscheid genomen van Rebecca met een etentje. Jaarwisseling in volle
voorbereiding. Nieuw: eerste uur van de vergadering van Kastelenbuurt worden bewoners
uitgenodigd (via de wijkkrant) om signalen te bespreken.
-Molukse Kerk: signaal over (honden)poep zal Ricardo van Loon oppakken
8. Verbouwing wijkcentrum
Piet Schiltmans vertelt dat 1 februari de oplevering gepland is en dat 16 maart de opening is. Wessel
zal nog bij Harald aandringen om te zorgen dat de jongeren van de Chill Out ook die dag meedoen
met de opening. De voorbereidingen voor het openingsfeest zijn gestart.
9.Nieuws van de corporaties
Corporaties zijn afwezig dus geen nieuws.
10. Nieuws van de gemeente
Ed ligt 2 zaken toe die stedelijk en in Hatert spelen en die we een volgende keer in het platform
kunnen bespreken: de wijkenkaravaan en het nieuwe beleid rondom participatie. Ed zal in ieder geval
de stukken hierover mailen. Wat betreft de bouwstenen voor Hatert 2.0 worden twee bouwstenen
besproken: imagoverbetering en bewonerskracht. Het platform adviseert om met de eerste
voortvarend aan de slag te gaan en om bij de tweede goed te kijken wat er al is in Hatert ( en dat is
heel veel). Vanuit wijkbeheer (info van Rob van de Wetering) meldt Ed dat het eindconcept van het
wijkbeheerplan klaar is en deze week met de klankbordgroep besproken wordt. Hetzelfde geldt voor
de voortgangsbrief; na een laatste check zal deze zsm huis-aan-huis verspreid worden.
11.De groene route
Marry licht de aanleiding toe en gaat in op de situatie nu. Dat de route er komt, is zeker. Het gaat
vooral om het flankerend beleid. Er zijn gesprekken met de gemeente in de klankbordgroep (samen
met andere wijken) en op 12 december heeft Marry namens Hatert ingesproken in de raad en 306
handtekeningen overhandigd aan wethouder Beerten. Ze is teleurgesteld in de lauwe reactie van de
raadsleden. Op 19 december komt dit thema weer aan de orde in de raad.
12.Rondje Hatert/Welkom in de wijk
Wessel vertelt dat door persoonlijke omstandigheden de presentatie aan de drie bewonersgroepen
niet door is gegaan. Dit wordt nu doorgeschoven naar het voorjaar.
13. Communicatie
-Onderwerpen voor de volgende wijkkrant (deadline 18/1): dubbelinterview Wim en Ed;
kennismaking nieuwe wijkagent; kennismaking nieuwe toezichthouder; kennismaking nieuwe
directeur Klumpert; optie: nieuws over Brede School Hatert
-Op 18 december is er een kennismaking-bijeenkomst met Mijnbuurt.je. Diverse bewonersgroepen
zijn uitgenodigd, evenals wijkkrant en wijkwebsite.
14. Agenda volgende platformvergadering
-Terugblik jaarwisseling; voortgang Sociaal Wijkteam; Wijkenkaravaan; Participatie.

15. Vergaderdata 2013
De data voor 2013 worden vastgesteld: 11-3, 18-6, 11-9 en 21-11.
16.Rondvraag
-Wessel vraagt advies over 40 cursisten computervaardigheden (65+) die geen cursus meer bij ROC
kunnen volgen. Platform raadt aan om met de Zonnebaars contact op te nemen, Hatert Werkt of de
bibliotheek. Wessel zal dit doen.
-Wessel vraagt aandacht voor afscheid van Wim Cousijn. Piet en Wessel zullen dit oppakken voor
Hatert en Ed voor de rest van Zuid.

