
 
 
 
Beknopt verslag van de op 10 december gehouden vergadering van het 
Wijkplatform Staatsliedenkwartier. 
 
Aanwezig: 52 wijkbewoners alsmede het bestuur bestaande uit Paul 
Glissenaar (voorzitter), Wim van Geelen (secretaris en Nico Verbrugge 
(Penningmeester)./ 
 

1. Opening en Mededelingen. Voorzitter Paul Glissenaar opent deze 

vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. In dat 
welkomstwoord betrekt hij in het bijzonder de sprekers van deze 
avond, Norbert Bakker van De Schakel, George Becht, de 
wijkwethouder en wijkbewoner Maarten Stiggelbout, die het over het 

nut van voldoende bewegen zal hebben. De mededelingen zijn de 

volgende: a. 50 jarig jubileum van de wijk Voorzitter roept in 

herinnering dat de wijk volgend jaar 50 jaar bestaat. Voldoende 
reden om daaraan aandacht te schenken.Het bestuur werkt aan een 
Jubileumverjaardagskalender met ion de voorkant de maanden en op 
de ac hgterkant twee foto’s die de oude en de nieuwe situatie van 
een object in de wijk in beeld brengen. Maar zijn er andere ideeën 
om aan dit jubileum luister bij te zteten. Sporeker verneemt die 

graag. b. 60 jarig jubileum van de Weddesteynkapel De 

Weddesteynkapel bestaat volgend jaar 60 jaar. Het stichtingsbestuur 
dat de Kapel beheert denkt aan het houden van een tentoonstelling 
en heeft plannen om een receptie te houden. Het bestuur van het 
Wijkplatform sluit zich daarbij aan. Als datum voor die receptie is de 

keus gevallen op zaterdagmiddag 7 maart. c. bezoek 

gemeentebestuur Het voltallige College van B. en W. stelt zich voor 

om op 28 januari 2020 een bezoek aan de wijk te brengen om zich te 
laten informeren over zaken die in de wijk spelen. Voorzitter roept de 

aanwezigen op om ideeën voor dit bezoek aan te leveren. d. 

Zienswijzen plan-de Witt Secretaris Wim van Geelen deelt mee dat 

er vier zienswijzen ingediend zijn naar aanleiding van het ter visie 
brengen van het ontwerp-bestemmingsplan. Het bestuur van het 
Wijkplatform heeft gereageerd over de te verwachten verkeersdrukte 
op de Joh. de Wittlaan en heeft in dat kader gepleit voor 



eenrichtingsverkeer. ProRail heeft een reeks van voorwaarden 
genoemd dir bij de bouw gerealiseerd meoten worden om te bereiken 
dat het treinverkeer ongestoord voortgang kan vinden. De bedrijven, 
gevestigd op de Joh. de Wittlaan 12B, waaronder taxi Van Vulpen en 
de Dansacademie, hebben bezwaar aangetekend tegen het feit dat 
het door hen ontwikkelde bouwplan voor dat gebied niet in 
samenhang met dit plan wordt gepresenteerd en ten slotte heeft een 
bewoner van de meest recente nieuwbouw gereageerd met het 
bezwaar dat er nu ook hoogbouw komt, terwijl dat aanvankelijk niet 
inde bedoeling heeft gelegen. Ook meldt die bewoner dat hij 40 
parkeerplaatsen tekort komt als hij gaat rekenen op basis van de 

gemeentelijke parkeernota van 2012. e.Versterking bestuur  
Voorzitter stelt zijn medebestuursleden voor en constateert dat het 
bestuurlijks draagvlak smal is. Daarom roept hij wijkbewoners op om 
het bestuur te verstreken. Hij laat er geen misverstand over bestaan 
dat hij, gelet op de huidige samenstelling, een voorkeur heeft voor 

een vrouw. f.Agendapunt Beheer Buitenruimte Voorzitter deelt mee 

dat dit punt van de agenda afgevoerd is. Monique Pels die dit 
onderwerp zou presenteren kan er vanavond niet zijn, want zij moest 
met een collega die op het gemeentehuis tegen een glazen wand is 
aangelopen naar het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat dit punt 

terug komt op 3 maart.  
 

2. Uitbreidingsplannen De Schakel Norbert Bakker, directeur van De 

Schakel ontvouwt zijn uitbreidingsplan. het is de bedoeling om aan 
de kant van de Aldi twee lokalen aan te bouwen, met name bedoeld 
voor de buitenschoolse opvang. Op dit moment kan de school 30 
kinderen opvangen, maar moet deze uitbreiding kan dat aantal 
verdubbeld worden. Spreker wijst op de behoefte aan deze opvang 
die met name door de nieuwbouw wordt veroorzaakt. Er vindt op dit 
moment een haalbaarheidsonderzoek plaats. Is dat afgerond dan 
kan de aanvraag naar de gemeente, want er is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk.Vragen uit de zaal gaan over de 
verminderde sociale control die gevreesd wordt en het parkeren.  
Spreker antwoordt dat door een goede verlichting die sociale controle 
niet zal verminderen en wat het parkeren betreft zal er een beroep op 

ouders worden gedaan zoveel mogelijk met de fiets te komen. 
Voorzitter bedankt Norbert voor zijn presentatie en wenst hem veel 
succes verder. Hij merkt in dit verband nog op dat ook de R. de 
Jagerschool nieuwbouwplannen heeft. Die directeur van die school 

zal die plannen toelichten op de eerstvolgende vergadering.  
 



3. Gemeentelijke ontwikkelingen Wijkwethouder George Becht 

begint met op te merken dat hij met het bestuur afgesproken heeft 
om tijdens elke vergadering voortaan iets over recente 
ontwikkelingen die zich in de gemeente voordoen te vertellen, waarbij 
indien mogelijk een relatie met de wijk gelegd zal worden. Dat biedt 
hem de mogelijkheid om met wijkbewoners in contact te komen, want 
er zullen zeker vragen op hem afkomen. Ter voorbereiding is het dan 
van belang dat die vragen hem ruim voor de vergaderdatum 
bereiken, zodat hij daarop goed kan inspelen. In Zegveld, waar hij 
dorpswethouder is, werkt dat goed. Spreker herhaalt het feit dat het 
gehele C9llege de wijk op 28 januari van 10.00 tot 14.00 uur zal 
bezoeken. Suggesties om dat bezoek inhoud te geven zijn welkom. 
Spreker merkt op dat zijn portefeuille naast binnenstad zaken ook 
economie en de detailhandel, inclusief het supermarkt beleid valt. 
Dus ook de Aldi. Spreker kent de geruchten over een eventuele 
verplaatsing van de Aldi naar Snel en Polanen, maar hij vindt dat een 
supermarkt in de wijk van groot belang is. Hij maakt zich daar sterk 
voor en kondigt aan dat de gemeente op dat punt een proactief 
beleid voert met achter de schermen gesprekken hierover. Hij laat er 
echter geen misverstand over bestaan dat de gemeente geen 
supermarkt exploiteert, maar het behoud ervan voor de wijk wel 
faciliteert. Desgevraagd antwoordt spreker dat de gemeente niet over 
een drukmiddel beschikt. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het verkeerd is om per wijk te 
bekijken en dat niet gemeentebreed te doen. Dat het laatste in dit 
geval niet is gebeurd bestrijdt spreker. 
Vervolgens vraagt Jan van Schaik aandacht voor geluidsoverlast als 
er gebouwd gaat worden in Snellerpoort. George Becht vindt dat een 
punt dat morgenavond aan de orde kan komen als er een 
inloopavond over Snellerpoort in Het Baken gehouden wordt. 
Met een opmerking van de wethouder dat er een volgende keer over 
Veiligheid en Wonen met elkaar van gedachten gewisseld kan 
worden besluit hij zij presentatie. 
Voorzitter bedankt de wijkwethouder voor zijn presentatie en kondigt 
vervolgens een pauze aan. 
 

4. Het belang van Bewegen 
Het belang van bewegen wordt door wijkbewoner Maarten 
Stiggelbout, zelf bewegingswetenschapper en gepromoveerd, op 
treffende wijze onder woorden gebracht. Maarten is in de gemeente 
actief met het initiëren en enthousiasmeren van wandelgroepen. 
Begonnen in Molenvliet is ook het Staatsliedenkwartier op dat punt 
actief met 5 van deze groepen, waarbij er naar verwachting volgend 



jaar nog twee bijkomen. 
Maarten gaat verder in op het belang van bewegen v oor de 
gezondheid, de beweegrichtlijnen, de populairste vormen van 
bewegen en het gewenste aantal stappen per dag, te meten via de 
stappenteller. Hij meldt dat zijn presentatie, inclusief een 
aansprekend filmpje binnenkort op de site zal worden gezet. Voorts 
wijst hij op de folders die op de bestuurstafel liggen, waaronder een 
folder over valpreventie. 
Voorzitter dankt Maarten voor zijn presentatie, die met het oog op het 
einde van de vergadering wat ingekort moest worden, waarna de 
zaal met applaus reageert. 
 

5. Rondvraag 
De heer van Baren heeft kritiek op het slechte wegdek van de 
Vossenschanslaan. Een aanfluiting. Kan daar door de gemeente op 
korte termijn iets aan gedaan worden? De Wijkwethouder antwoordt 
dat hij deze klacht zal meenemen. 
De heer v.d. Lagemaat vraagt of er nog ene evaluatie komt van het 
lasergunproject. Voorzitter zegt toe dit na te zullen gaan. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter deze vergadering met 
dank aan de aanwezigen v oor hun inbreng. Hij wijs op de datum van 
de volgende vergadering: 3 maart 2020. 
 

 


