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Opening Wijktafel bijeenkomst.
Oud-voorzitter van Vereniging Kontaktgroep De Rompert, Hans van
Veen, opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hans
zal de avond begeleiden en de sprekers introduceren.
Terugblik verenigingsjaar 2014 en doelstelling vereniging
Voorzitter van de (wijk)Vereniging Kontaktgroep De Rompert, Frank
Zuylen, geeft een presentatie waarin wordt teruggeblikt op het
verenigingsjaar 2014. Tevens wordt het doel, de reikwijdte van de
vereniging en de doelstellingen van 2015 gepresenteerd.
De vereniging heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te
brengen en de onderlinge contacten te verbeteren. Tevens heeft de
vereniging zich het doel gesteld de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen.
De oprichting van de vereniging en deze doelstellingen zijn notarieel
vastgelegd, waardoor de vereniging al officieel sinds 1977 actief is in de
wijk De Rompert.
Voornoemde doelen proberen wij te bewerkstelligen door een aantal
jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals deze wijktafel, de Burendag en
de tweejaarlijkse opruimactie De Rompert Ruimt (Op!).
Tevens onderhouden wij contact met diverse instanties die in de wijk
aanwezig zijn, maar ook met instanties daarbuiten.

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau hebben we steeds beter contact met de
gemeente. Met name met de wijkmanager Frank van Berkel en ook met de mensen van
de onderhoudsafdeling loopt de samenwerking steeds beter, waarbij we ook contact
hebben over de leefomgeving en de kwaliteit van de woonomgeving.
Wij signaleren en kaarten zaken aan en andersom neemt de gemeente contact op met
ons als er wat speelt. Dit heeft tot goede resultaten geleid waarbij de leefbaarheid in de
wijk weer een stukje is verbeterd. Het is noodzakelijk om hierin te blijven investeren om
samen met de gemeente de leefbaarheid in de wijk De Rompert op peil te houden en te
verbeteren zodat de wijk aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren.
Frank Zuylen geeft in een terugblik een kort overzicht met welke zaken we ons het
afgelopen jaar bezig hebben gehouden en wat we daarmee hebben bereikt.
Tevens geeft hij aan dat de vereniging beschikt over een papiercontainer. De container
staat elke zaterdagmorgen op de Rompertdreef van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Mensen kunnen hier hun papier en karton kwijt. Dit is voor onze vereniging een
belangrijke inkomstenbron. Met dit geld organiseren en financieren wij activiteiten in de
wijk.
Tot slot geeft Frank nog de ambities weer die onze vereniging zichzelf voor 2015 heeft
gesteld.
Er is besloten om in 2015 vol in te zetten op het werven van buurtbewoners voor
activiteiten. Dit is immers één van onze hoofddoelen (bewoners nader tot elkaar
brengen).
Het bestuur wil graag dat er meer buurtbewoners zich gaan aansluiten bij het
organiseren van bestaande activiteiten (bijvoorbeeld Burendag) en/ of zelf nieuwe
activiteiten ontplooien. In het geval van nieuwe activiteiten is het de bedoeling dat de
bewoners in eerste instantie zelf daarvoor de kar moeten trekken, waarbij ons bestuur
eventueel sturend, coördinerend en financieel kan ondersteunen. Te denken valt aan een
buurt barbecue, een halloweentocht voor kinderen, een buitenspeeldag, een activiteit op
Koningsdag en dergelijke.
Teven willen we graag een buurtpreventie oprichten in de wijk. Bestuurslid Kjeld Dam
geeft hierover later deze avond een presentatie.
Frank geeft aan dat je geen lid van het bestuur hoeft te zijn als je iets
wilt organiseren voor de wijk. Nieuwe bestuursleden zijn echter wel
welkom.
Toekomst gebouw De Hooghe Clock
Mariëlle de Groot van Stock 5 geeft een presentatie over de toekomst
van het woonzorgcentrum De Hooghe Clock.
Stock 5 is een bedrijf dat kijkt naar de invulling van leegstaand en
bestaand maatschappelijk vastgoed.
In opdracht van Vivent en woningbouwcorporatie Kleine Meijerij heeft
Stock 5 gekeken hoe De Hooghe Clock er nu bij ligt.
Het is een gesloten locatie dat erg naar binnen is gericht met weinig
verbinding naar het groen. Er is een mooie keuken en er zijn veel
voorzieningen aanwezig.
De dienstverlening is in de wijk echter onbekend terwijl er veel mogelijk
is. Het gebouw kan fungeren als ontmoetingsplek maar ook als
Regionaal opleidingscentrum (ROC).
De wens is dat de buurt vaker komt eten in het restaurant en dat er
familiefeesten en (afscheids)borrels worden gehouden. De toegang moet
dan wel worden verbeterd.
Ook de kinderen van het Kinderdagverblijf, dat in het gebouw aanwezig
is, ontmoet de ouderen. Dit vindt al plaats, maar het zou ook mooi zijn
als ze de tuin samen delen.

Verder zijn er ideeën voor een leeshoek, er zijn al veel boeken
aanwezig. In het restaurant zou een grote boekenkast kunnen komen
waar boeken geruild kunnen worden. Tevens zijn er gedachten over een
(ouderwets) buurtwinkeltje, een repaircafé met een werkplaatsruimte.
De dagactiviteiten kunnen worden uitgebreid. De bridgeclub en de
biljartclub zitten nu in verborgen ruimtes. Deze moeten worden open
gemaakt zodat ze meer zichtbaar zijn.
De tuin wordt verbetert zodat het meer een ontmoetingsplek wordt. Tevens komt er een
sportzaal met fitnessruimte en een fysiotherapeut.
De bedoeling is ook dat er een expertisecentrumkomt met een tandarts, kapper, pedicure
en een schoonheidsspecialiste voor zowel de ouderen als de mensen uit de wijk.
Er staan ook ruimtes leeg, deze kunnen worden verhuurd.
Mariëlle geeft vervolgens middels een 3D presentatie een visualisatie hoe het er in de
toekomst uit komt te zien.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: De receptie van het gebouw is nu ‘s-avonds gesloten, dit is niet voor niets
gedaan. ’s Avonds komen er mensen die hier niet horen, nu wordt het weer open gesteld.
Is er gedacht aan de veiligheid van de receptionist?
Antwoord: De deur dicht doen is niet beter. Je moet jongeren verantwoordelijk maken
voor het deurbeleid bij de receptie. Zij kennen deze personen en zullen ze makkelijker
aan kunnen spreken.
Vraag: Wordt er aandacht besteed aan de communicatie richting de wijk wat er straks in
de Hooghe Clock allemaal te doen is?
Antwoord: Ja, hier wordt aan gedacht.
Vraag: Als ik hier zou wonen zou ik mij vraagtekens plaatsen bij deze veranderingen.
Waarom moet er allemaal nieuw meubilair komen, dit is momenteel toch goed? Een paar
jaar geleden is dit allemaal aangeschaft.
Antwoord: Er zijn klachten over de stoelen, goede spullen worden hergebruikt.
Vraag: Het zijn mooie plannen, maar is dit (in deze tijd) financieel wel haalbaar?
Antwoord: Er wordt aan een financiële onderbouwing gewerkt. Niet alles zal kunnen.
Vraag: Aan de huidige activiteiten wordt er niet genoeg geld besteed, hoe willen jullie
dan toch meer activiteiten organiseren?
Antwoord: We gaan kijken hoe het toch kan. Slimmer aanpakken en het meer zichtbaar
maken.
Vraag: Bij de aanbouw enkele jaren geleden is er bewust gekozen voor een rondweg
voor de auto’s om het gebouw, nu wil men een rotonde maken, dit is een slecht idee.
Antwoord: Ten aanzien van het parkeren gaan we kijken of het past, er zijn ook
passeerplekken voor auto’s opgenomen in het plan. Momenteel wordt er geen optimaal
gebruik gemaakt van de parkeerkelder onder het gebouw, ook het terrein aan de
overkant (aan de Klokkenlaan) staat regelmatig leeg.
Opmerking: De plek waar de tuin bedacht is, is een onplezierige locatie. In de winter
komt hier geen licht en het is er ongezellig.
Antwoord: We nemen deze opmerking mee.
Vraag: Het is een mooi plan om alles open te gooien, in welk tijdsbestek wordt dit
gerealiseerd?
Antwoord: 2016.

Buurtpreventie
Bestuurslid van Vereniging Kontaktgroep De Rompert, Kjeld Dam, houdt een presentatie
over buurtpreventie en sociale veiligheid.
In de wijk zijn de laatste tijd enkele nare zaken voorgevallen. Soms kunnen we dit
voorkomen door buurtpreventie.
Bij buurtpreventie gaat het om je eigen straat en buurt. Dit dient door de bewoners zelf
te worden geregeld. De buurtpreventie wordt beslist geen knokploeg.
Het idee is dat iedereen in de wijk mag zijn maar dat aan de aanwezigheid wel een
aantal spelregels zijn verbonden.
Het fenomeen buurtpreventie bestaat al 35 jaar. De dichtstbijzijnde buurtpreventie loopt
in de plaats Drunen. In ’s-Hertogenbosch is in de Schutskamp buurtpreventie net
opgestart. Kontaktgroep De Rompert is voornemens om ook in De Rompert een
buurtpreventieproject op te starten.
Bij incidenten of een onveilig gevoel organiseren mensen al snel zelf iets. Dit hoeft niet
officieel te zijn maar kan bijvoorbeeld ook door middel van een Whatt’s app-groepje.
Bewandel je de officiële weg dan kun je dat duidelijk maken door borden ‘Buurtpreventie’
op te hangen en zichtbaar aanwezig te zijn (door middel van hesjes). Je werkt dan
proactief en bent dan de ogen en oren van de politie.
Vereiste is dan je minimaal 18 jaar bent en van onbesproken gedrag. Als vrijwilliger moet
je bekend zijn in je eigen leefomgeving. Je moet de straatjes, pleintjes en hoekjes waar
mensen zich op kunnen houden goed kennen of bereid zijn je dit eigen te maken.
Meedoen met buurtpreventie vergt natuurlijk wel wat tijdinvestering, maar het voordeel
is dat het in je eigen straat/ buurt is.
De politie en de gemeente zijn enthousiast en bereid om praktische zaken mee te regelen
om van start te kunnen gaan (bijvoorbeeld een korte training, hesjes, borden en
dergelijke). De mensen van het project in Drunen zouden een presentatie kunnen geven
om hun ervaringen te delen.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven bij het bestuur van Vereniging
Kontaktgroep De Rompert. Dit kan via het e-mailadres info@wijkderomert.nl.
Enkelen heb zich al reeds aangemeld.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: Waarom is er buurtpreventie nodig?
Antwoord: Er is een toenemende bezorgdheid over de veiligheid en de terugtrekkende
politie. Er is overlast van hangjeugd, maar in de wijk De Rompert speelt bijvoorbeeld ook
heel erg de overlast van hondenpoep een rol.
Opmerking: De buurt is de laatste jaren verslechtert.
Vraag: Hoe regel je buurtpreventie ’s nachts?
Antwoord: Dat is afhankelijk van de bereidwilligheid van de deelnemers. Je kan er voor
kiezen dat er afgesproken wordt dat er op wisselende tijden gesurveilleerd wordt.
Vraag: Er zitten eventueel nadelige gevolgen/ risico’s aan. Je kunt op een later moment
worden herkent. Hoe ga je daarmee om?
Antwoord: Alhoewel je het recht hebt om iemand aan te houden zal het in de praktijk
op neerkomen dat je dit niet doet en het signalement van de persoon aan de politie
wordt doorgegeven. Het risico’s dat je wordt herkend door bepaalde personen kun je
oplossen door in een ander deel van de wijk te surveilleren. Risico’s kun je beperken door
met meerdere personen te gaan surveilleren. Dit functioneert beter als je tegenover een
groep komt te staan. Daarbij maakt het ook heel veel uit hoe je iemand aanspreekt.
Vraag: Door middel van een Whatt’s app-groepje hebben we zelf al buurtpreventie
georganiseerd. We kregen laten klachten dat er iemand aangepakt werd. Hoe zit dit?
Antwoord: In principe heb je als burger het recht om iemand aan te houden.

Vraag: Wat is het nut van het hesje?
Antwoord: Je bent zichtbaar, je hoort bij een club. Mensen reageren daar vaak anders
op dan als je niet zichtbaar bij een club hoort.
Opmerking: Probeer de angst niet te overdrijven, als je iemand op een goede manier
aanspreekt dan werkt dit vaak heel goed.
Antwoord: Een goede benadering werkt.
Opmerking: Dat mensen bij buurtpreventie een hesje dragen is juist prettig. Als ik deze
mensen ’s avonds tegenkom dan weet ik dat het de buurtpreventie is.
Opmerking: Het probleem is niet zozeer de hangjeugd, maar de personen die voor de
wat zwaardere overlast en delicten zorgen.
Antwoord: De echte raddraaiers komen niet snel terug als ze weten dat er op hun wordt
gelet.
Pauze
De Burendagfilms die door Vereniging Kontaktgroep De Rompert zijn gemaakt van
Burendag 2013 en 2014 op De Rompert worden getoond.
Bouw Kindercampus Noord
Theo Brinkman is door de gemeente ingehuurd als projectleider om de bouw van de
Kindercampus Noord te realiseren.
Basisschool Noorderlicht zal van de Vijfde Rompert verhuizen naar de Eerste Rompert in
een nieuw gebouw waar ook een kinderdagopvang en sportclubs worden ondergebracht.
Voor vragen of informatie kan men terecht op www.kindercampusnoord.nl.
De ontwerpfase is inmiddels achter de rug. In mei 2015 wordt er gestart met de bouw.
De planning is dat het eind oktober klaar is, in november is het buitenterrein klaar en de
school wordt na de kerst in gebruik genomen.
Nu is er voor de bovenbouw tijdelijk een dependance gerealiseerd in de oude Mytylschool
aan de Klokkenlaan.
Er wordt een schets getoond van de oorspronkelijke situatie.
De bouw verloopt volgens het bestemmingsplan. Vervolgens wordt er een schets getoond
wat de situatie wordt.
Het parkeren van de auto’s vindt plaats op het terrein zelf en niet op de Eerste Rompert.
Er is bewust gekozen voor een groene speelomgeving.
In het gebouw is wordt een klimaatbeheersysteem gerealiseerd. Aan de buitenzijde is er
geen zicht op de luchtbehandelingsapparatuur.
Omdat er eerst sprake was dat basisschool De Cirkel ook van het gebouw gebruik zou
gaan maken is er nog ruimte over (Bassischool De Cirkel is inmiddels opgeheven).
Op dit moment is er gepland dat er twee lokalen niet worden bezet/ gebruikt.
Er zit nog groei in basisschool Noorderlicht dus deze lokalen worden uiteindelijk wel
bezet.
Voor de kinderopvang worden er voorzieningen getroffen en is er nagedacht dat zij zo
min mogelijk geluidshinder ondervinden.
Er komen geen gasleidingen in het pand, er komen zonnepanelen op de daken en een
warmte- koudeopslag waardoor het gebouw energieneutraal wordt. Tevens komen er
warmtewerende panelen op het glas. De entree wordt ’s-avonds duidelijk zichtbaar (maar
niet aangeschenen door spotlights.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: In de Bossche Omroep stond dat de procedure wordt opgeschort omdat de bouw
in strijd zou zijn met het bestemmingsplan.
Antwoord: Op dit moment valt het plan binnen het bestemmingsplan. Het belang is om
iedereen in de situatie te kennen.

Vraag: Er komt een rotonde, is de straat geschikt voor de verkeersbewegingen van 600
leerlingen?
Antwoord: Er komt geen rotonde en ook geen 600 leerlingen, dit zijn er maximaal 350
(Dit is zonder de kinderen van kinderdagopvang 0-4). Er wordt geen ruimte afgepakt van
de openbare ruimte.
Opmerking: Alle kinderen van de school en de kinderen van 0-4 samen zal een aantal
zijn van 400 kinderen.
Opmerking gemeente: Er komt binnen nu en drie maanden een bijeenkomst voor
aanwonenden van de eerste en derde Rompert. Er wordt rekening gehouden met de
huidige functie op een verkeersveilige manier. Alles valt en staat met gedrag van
mensen.
Vraag: Hoeveel verkeersbewegingen zullen er plaats gaan vinden?
Antwoord: Er is geen getal te noemen.
Opmerking: Als je niet weet hoeveel verkeersbewegingen er zijn, kun je ook geen
goede oplossingen bedenken.
Antwoord: Voor het gedrag van mensen is geen oplossing.
Vraag: Wat als er een ernstig incident gebeurd, zitten ze elkaar dan niet in de weg?
Antwoord: Twee auto’s kunnen elkaar daar passeren, het lost zich vanzelf op.
Opmerking: Duinendaal rijdt daar ook met busjes, dit levert extra gevaar op voor de
kinderen die zelf naar school gaan.
Antwoord: We gaan niet achteraf problemen oplossen.
Vraag: Er komen veel kinderen zelf op de fiets naar school, waar komt de fietsenstalling
en is deze goed toegankelijk in verband de aanwezigheid van auto’s?
Antwoord: Ja, er is een fietsenstalling. Vanuit de Rompert wordt een eigen ingang voor
fietsers gerealiseerd.
Opmerking: De veiligheid van de kinderen staat voorop, maar komt nu op de laatste
plaats zo lijkt het.
Vraag: Wat komt er op de plaats van de oude school?
Antwoord: Het gebouw staat onder een hoogspanningsleiding dus er zijn weinig
mogelijkheden. Dit wordt verder besproken.
Het gebouw wordt in ieder geval gesloopt. Het is te verouderd om het op te knappen, dit
kost ook te veel geld. Waarschijnlijk komt er groen of een speellocatie voor de kinderen.
Vraag: Is het mogelijk om eerder met de aanwonenden in overleg te treden?
Antwoord: Het overleg kan binnen 2 a 3 weken plaatsvinden.
Vraag: Komen er op de Rompertdreef oversteekplaatsen?
Antwoord: Dat zal in overleg met de gemeente moeten plaatsvinden.
Vraag: Worden er op de Eerste Rompert mogelijkheden gecreëerd om over te steken?
Antwoord: U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg tussen de
aanwonenden en de gemeente.
Opmerking: Het bruggetje op de Eerste Rompert is in de winter heel glad. Dit is straks
gevaarlijk voor de kinderen die over deze brug bij school moeten komen.
Antwoord: Dit wordt meegenomen in het overleg tussen de bewoners en de gemeente.

Rondvraag
Vraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vervangen van de damwanden
in het Rompert Park?
Antwoord: De gemeente stuurt de aanwonenden binnenkort een brief hierover.
Opmerking: Op de Klokkenlaan wordt erg hard gereden. Dit gevaarlijk voor de kinderen
die tijdelijk naar de dependance op Klokkenlaan moeten in verband met de nieuwbouw
van de school.
Opmerking: Op de Rompertdreef is er een gevaarlijke verkeerssituatie omdat een heg
de zichthoek belemmert. Deze moet korter worden geknipt.
Opmerking: De overlast van hondenpoep in de wijk neemt problematische vormen aan.
Hier moet echt iets aan gedaan worden.
Opmerking: Op de Derde Rompert is er sprake van verkeersoverlast in de bocht.
Afsluiting
Frank Zuylen bedankt iedereen voor de komst en de deelname.
Hij spreekt de hoop uit dat de informatie van voor de pauze ook is blijven hangen.
De deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Ook Hans van Veen wordt
hartelijk bedankt voor het leiden van de avond.
Frank Zuylen sluit de Wijktafel om 22.20 uur.

