From: Wijkraad Kleverpark
Sent: Wednesday, March 27, 2013 7:48 PM
To: abidazannay@gmail.com ; Fritz Jeroen ; wybren@vanhaga.nl ; mda.huysse@gmail.com ;
robdejong023@gmail.com ; h.kruisman@hetnet.nl ; Langenacker Joyce ; f.deleeuw@zonnet.nl ;
janvandemanakker@kpnmail.nl ; paul@marselje.nl ; mpippel@hotmail.com ;
fedde.reeskamp@gmail.com ; wouter_rutten@hotmail.com ; Schaart Roel ; Schopman Marceline ;
cees@schrama.info ; merijnsnoek@me.com ; e.h.veen@online.nl ; juurvisser@hotmail.com ;
sjaakvrugt@gmail.com
Cc: Wessel Johan ; Boheemen Adriaan ; Sneeuw Kommer ; Donk Marieke ; Meer Harm
Subject: t.a.v cie Beheer inz. Meeuwenoverlast
Geachte leden van de commissie Beheer,
Op vrijdag 23 maart had een tweekoppige delegatie van de wijkraad Kleverpark een
onderhoud over meeuwenoverlast met wethouder van Doorn. Daarin kondigde hij reeds
zijn brief aan uw commissie aan. We kregen nog de indruk dat de brief aan de orde zou
komen, maar hij staat op de agenda van 28 maart als Ter kennisname meegezonden
stuk. We hebben toch de behoefte aan een kanttekening:
Wethouder van Doorn stelt dat, wat hem betreft, de gemeente niet de komende
5 jaar € 175k gaat uitgeven aan een maatregel, eieren verwisselen, die geen of
zeer beperkt gunstig effect heeft op de overlast. Hij wil slechts zover gaan dat
de gemeente een coördinerende/faciliterende rol op zich neemt als bewoners
zelf de kosten voor meeuwen werende maatregelen voor hun rekening nemen.
Vorig jaar zijn voorzieningen getroffen op het voormalig Sterrencollege en Ter
Cleef, betaald door eigenaar Sterrencollege en gemeente. Wat Van Doorn
betreft gaat daar geen precedentwerking van uit en was het een eenmalige
actie. De wijkraad is vorig jaar niet betrokken geweest bij de besluitvorming
omtrent de genomen maatregelen. Als dat wel zo was geweest zou de wijkraad
negatief geadviseerd hebben omdat wij opkomen voor het belang van het
gehele Kleverpark en niet kunnen instemmen met maatregelen die problemen
verplaatsen van het ene naar een andere locatie in de wijk. Nu dat toch is
gebeurd verplicht dit o.i. tot het aanpakken van de gevolgen en zal de, in
beginsel onwenselijke, aanpak moeten worden doorgezet. Zoals gebleken
manifesteren de problemen zich nu rond de Tetterodeschool.
Vorig jaar is de eigenaar van het Sterrencollege met succes door de gemeente
op haar verantwoordelijkheid gewezen m.b.t. de meeuwenoverlast. Als de
gemeente een geloofwaardig en consistent beleid voert dan zou nu de eigenaar
van de Tetterodeschool moeten worden aangezet tot het nemen van meeuwen
werende maatregelen. Dat de gemeente zelf in dit geval eigenaar is doet hierbij
niet ter zake.
Wellicht voldoende aanleiding om het er in de commissie toch nog even over te hebben.
Met vriendelijke groet,
Bob Hilarius, secretaris wijkraad Kleverpark

