
 

Buurtbijeenkomst 28-03-2012 
 

 

Aanwezig: Harold, Jo, Angelo, Roel en Christian 

Afwezig: 

Gasten: Elise 

Bezoekers: 30 personen 

Opening door Angelo van Kan 

VBT leden worden voorgesteld aan bewoners bij naam en functie. 

Angelo verteld aan de bewoners wat we gaan doen deze avond. 

1. We geven u een terug koppeling van de prio 3 lijst van afgelopen bijeenkomst. 

2. Legt aan de bewoners uit dat het VBT geen Task Force / A- team is. 

3. Dat de leden van het VBT staan voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. 

4. En dat waarde en normen hoog in het vaandel staan. 

Prio 3 lijst: 

1. Inbraak 

2. Verpaupering Studentenpanden Populierweg 

3. Toewijzingsbeleid 

Inbraak:  

Harold verteld de bewoners over de flyer die de mensen aan het begin hebben gekregen van de 

bijeenkomst. Hij legt de bewoners uit dat de social media zoals: Hyves, Twitter en facebook  ook door 

de inbreker worden bekeken. En dat het dus niet verstandig is alle hier op te plaatsen. 

Verder vertelde Harold dat er vanaf 1 februari tot 27-3-2012, 5 inbraken waren geweest in Limmel en 

11 inbraken waren geweest in Nazareth en 1 garage box was opengebroken. 



De mensen reageerde geschokt omdat bij de vorige bijeenkomst de cijfers lager lagen. 

Harold vertelde de bewoners ook dat er een speciaal inbraakteam is opgezet puur en alleen voor 

inbraken tevens bestudeerd dat team de aanpak van de inbreker en analyseert zijn aanpak om daar 

zelf voordeel uit te halen voor de bestrijding. 

 Ook zijn er verdachte aangehouden i.v.m. inbraak, maar die zaken lopen nog. 

Harold verteld de bewoners dat er steeds meer politie in de wijk aanwezig is, bewoners zeggen dat 

niet te zien. Het zijn ook niet altijd opvallende wagens die rond rijden was daarop het antwoord. 

Bewoners hadden ook een vraag voor Angelo en Jo over extra beveiliging aan de woningen. 

Angelo vertelde de bewoners dat extra beveiliging aan de woning voor de bewoner zelf was. 

Jo vertelde als er inbraak was geweest in een woning dat er samen met een aangifte verbeteringen 

aan de woning zouden plaatsvinden. 

Tevens vertelde Angelo dat er tijdens het groot onderhoud verbeteringen aan de woning worden 

gedaan en voldoen aan de gestelde eisen. 

Verpaupering studentenpanden: 

Harold laat de bewoners door middel van 2 foto’s zien hoe het was en hoe het nu is, bewoners 

reageerde positief op de verbeteringen. 

Verder vertelde Harold dat hij samen met Christian bij heel veel panden op controle was geweest en 

met de studenten afspraken heeft gemaakt. 

Verder hebben we de bewoners verteld dat we de panden blijven controleren en in de gaten blijven 

houden. 

Over overlast na feestjes op de Hoge hotel School heeft Harold ook iets verteld. Zo is er met de 

voorzitter gesproken over het met de studenten mee lopen tot aan de woning om zo de overlast in 

de wijk tegen te gaan.  

Bewoners klagen dat het DONDERDAG altijd feest is. 

Het gesprek gaat nu van de studentenwoningen over naar de eigenwoningen van bewoners en Jo van 

Servatius geeft uitleg hoe hun te werk gaan. 

Bewoners klagen over het slecht uitzien van de woningen 

Zo geeft Angelo van Woonpunt aan dat zij en Servatius aan tijd gebonden zijn +/- 8 a 9 weken. Maar 

het kan ook zo 1 jaar duren. 

Waar kunnen de bewoners terecht als ze klachten hebben over particulieren woningen is de 

volgende vraag : bij de politie en gemeente. 

Maar ga eerst zelf is met de bewoner praten, daarna zouden de partners van het VBT ter plaatse 

kunnen gaan.    MAAR EERST EIGEN INITIATIEF !!! 



Toewijzingsbeleid:    

Angelo verteld dat de brandgangen aan de noord kop helemaal schoon zijn gemaakt. 

En Jo bezig is met de banaan ( Populierweg – Balijeweg ) 

Angelo heeft de bewoners ook uitgelegd dat hij het afval wat in de brandgangen ligt niet stel op 

sprong  opruimt maar na een week of 3 anders is hij en dag en nacht mee bezig. Dat geld ook voor Jo. 

Angelo sluit deze top 3 af en verteld de mensen een nieuwe top 3 samen te stellen in de pauze. 

Nieuwe prio 3 lijst: 

1. Snelheid 

2. Hondenpoep 

3. Overlast drugs 

Snelheid: 

Bewoners vertellen het probleem snelheid Balijeweg, Harold verteld de bewoners gelijk dat er de 

29ste een actie is op snelheid is en dat er veel vaker acties gehouden gaan worden.  

Bewoners klagen over dat een 30 km zone vaker als racebaan gezien wordt. 

Harold neemt alle klachten van de mensen op, maar verteld ze er al druk mee bezig te zijn. 

Bewoners komen nu ook met scooters in brandgangen, Angelo geeft aan dat als prio punt op de 

volgende bijeenkomst op de lijst te vermelden. 

Tevens gaan Jo en Angelo brieven verspreiden bij de bewoners over dit probleem. 

Hondenpoep: 

Christian verteld de bewoners dat er de afgelopen tijd 4x een pv is uitgeschreven voor het niet 

opruimen van de poep. En dat hij er elke dag op let dat de honden eigenaren het opruimen. Het zal 

altijd een probleem zijn en blijven maar het heeft mijn aandacht en zal bij een overtreding schrijven. 

Overlast drugs: 

Op het WSP liggen kaartjes waar de mensen gegevens op kunnen invullen en kosteloos kunnen 

opsturen. Er liggen ook flyers die de mensen voor hun raam kunnen hangen. 

Verder is de bewoners duidelijk uitgelegd hoe ze de kaart moeten invullen gezien dit vaak fout gaat. 

Harold vertelde de bewoners ook dat het JHT en hij druk bezig is met de bestrijding van de overlast. 

 

 

 

 



Terug komende prio punten komen op aparte lijst zodat we een nieuwe prio lijst krijgen. 

Alle punten die nu en in het verleden zijn aangegeven hebben onze aandacht. 

Bewoners gaan groepjes vormen om top 3 aan te pakken en bij hulp komen ze naar de partners in 

het VBT toe. 

Angelo sluit de buurtbijeenkomst af en bedankt de bewoners voor het komen. 

 

Harold = Snelheid  

Christian = hondenpoep  

VBT = Drugs 

 

 22 mei zal de volgende buurtbijeenkomst zijn, deze 

buurtbijeenkomst zal in het lochmanshuis te Limmel plaatsvinden. 

  

 

 

  

 

 

 

 


