
 

OVERLEG LEEFBAARHEID BANGERT EN OOSTERPOLDER 

 

Datum vergadering: ·woensdag 13 juli 2016 

Plaats: De Kreek te Zwaag 

 

Verslag 

Aanwezigen: 

Patrick Hoefman ( stichting B&O), Glenn Emanuel ( OLBO), Erich Dijk (OLBO), Astrid Hoogewoning 

(bewoner en Stichting Netwerk), Marcel Abbekerk, Hafsa Abdellaoui (stichting Netwerk), 5 tieners en 

een aantal ouders, Peter van radio Bontekoe, Anja Eskes 

Afwezig met kennisgeving: 

Farid te Winkel (OLBO), Alex Knijn (OLBO) en Ron van Marle 

1. Opening 

Erich opent de vergadering en heet iedereen welkom, een korte uitleg over het OLBO voor de nieuwe 

bezoekers. Astrid is bereid gevonden het verslag te maken. 

2. Presentatie: de wijk door de ogen van tieners 

Hafsa geeft uitleg over het project en de tieners stellen zich voor. Ze vertellen waarom ze aan het 

project mee wilden doen. Het filmpje wordt op de laptop gepresenteerd en er wordt toelichting 

gegeven. De tieners hebben een aantal wensen voor hun wijk, geen huizen meer bouwen, minder 

speeltuinen voor kleine kinderen en meer plekken voor tieners. Ze hebben diverse suggesties gedaan 

om de wijk aantrekkelijker te maken voor tieners, waaronder basketbalveldje, klimwand, park waar 

je kunt chillen en iets met water. Tevens is er een fotoboekje gemaakt. Het radio interview is (terug) 

te horen op radio bontekoe (www.radiobontekoe.nl) 

Erich geeft aan dat ze de ideeën die de tieners hebben aangedragen mee nemen naar het overleg 

met de wethouder. De ideeën en voorstellen sluiten goed aan bij datgene wat de gemeente wil met 

het tussenstuk van de strip ter hoogte van het Cruijff Court. Hafsa geeft aan dat er een aantal tieners 

is dat verder wil meedenken over de inrichting van de wijk. Erich houdt hierover contact met Hafsa. 

Anja geeft nog als tip dat scholen zich kunnen aanmelden voor de kindergemeenteraad, het 

winnende project krijgt dan ook budget om de plannen uit te voeren. 

 



3. Verslag  11 mei 2016  

Verslag wordt vastgesteld 

4. Terugkoppeling bijeenkomst klankbordgroep 

Op verzoek van de wethouder is er een brede klankbordgroep Bangert en Oosterpolder opgericht. In 

de klankbordgroep zitten: OLBO, Stichting Bangert en Oosterpolder, vertegenwoordigers van De 

Kreek, verkeersouder Socrates, vertegenwoordiger SKH, een ondernemer en de politie.  De bedoeling 

is dat de klankbordgroep ongeveer 1 x in de drie maanden bij elkaar komt en er wordt gesproken 

over diverse onderwerpen. Er wordt geen verslag gemaakt van de bijeenkomst. Op 6 juli waren de 

onderwerpen:  

 De invulling van de strip ter hoogte van het Cruyff court 

 Parkeren bij de huizen in fase 4 ( bij het nieuw aan te leggen park) 

 Invulling van de ruimte die vrijkomt als de westfrisiaweg af is. 

Hierover is afgesproken dat de gemeente en het OLBO in het najaar een bijeenkomst voor 

alle bewoners voor organiseert. Er zijn al diverse ideeën geopperd 

 

5. Ontwikkelingen wijk 

Huttenbouw B&O heeft 150 aanmelden, de verwachting is dat dit oploopt tot 180 kinderen, er is een 

max van 200 kinderen. Er zijn veel nieuwe sponsors die een bijdrage willen leveren. Dit zorgt er o.a. 

voor dat de vrijwilligers een lunchpakket krijgen van de organisatie. Vorig jaar was hier nog geen 

budget voor. Het terrein wordt binnenkort al “afgehekt” zodat er geen last is van hondenpoep. 

De voorbereidingen voor de lichtjesavond is ook in volle gang. De eerste persberichten worden al op 

de digitale media geplaatst. De route is vastgelegd en terug te vinden op de facebookpagina van de 

lichtjesavond. 

6. Secretariaat 

Er is nog geen vrijwilliger gevonden voor de functie van secretaris. Patrick gaf als tip om dit nogmaals 

te vragen bij de vrijwilligers van het huttendorp. 

7. Rondvraag 

Er is geen duidelijk rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

Het volgende overleg van het OLBO is op woensdag 14 september om 20.00 uur in de Kreek. 

Is 28 september geworden. 


