Verslag eerste bijeenkomst werkgroep Visie Kanaalstraat/Damstraat
Op 3 oktober vond de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Visie Kanaalstraat/Damstraat plaats. 50
bewoners en omwonenden waren aanwezig.
Onderwerp bijeenkomst
Het onderwerp van deze bijeenkomst was: hoe de overlast te verkleinen bij de volgende vier thema’s:
1.

Vuil op straat

2.

Verkeersonveiligheid

3.

Jongerenoverlast

4.

Drugsoverlast

Plenair besproken
Veiligheid en handhaving
De politie en de afdeling handhaving van de gemeente zetten zich de afgelopen twee jaar extra in om
de veiligheid in Lombok te vergroten, onder andere door ‘blauwe acties’. Dit zijn zichtbare acties van
de politie op verschillende gebieden zoals drugsoverlast en verkeersveiligheid. Volgens de politie heeft
dit effect. Daarnaast worden er veel bonnen uitgeschreven voor verkeersovertredingen in de
Kanaalstraat/Damstraat.
Uitwerking tafelgesprekken
Bij alle vier de thema’s delen de deelnemers ideeën over informatie vergaren en monitoren en over

voorkomen en bestrijden.
De opgehaalde ideeën zijn onderverdeeld naar:
1.

Korte en middellange termijn maatregelen. Een deel van deze maatregelen worden opgenomen
in het Veiligheidsplan 2017-2018;

2.

Lange termijn maatregelen die worden opgenomen in de Visie Kanaalstraat/Damstraat.

Thema Verkeer
A. Korte termijn/Veiligheidsaanpak 2017-2018
-

Zicht vanuit de zijstraten

-

30 km bebording onvoldoende zichtbaar: herhalingsbord is nodig of op de straat: 30

-

Betere bewegwijzering parkeergarage

-

Extra nieuwe of mobiele drempel(s)

-

Quick win: optische maatregelen? Bijv. een ‘gat’ in de weg of beplanting

-

Vaste of mobiele flitspaal

-

Meer handhaving op dubbel parkeren! Hiervoor zijn venstertijden nodig, zodat de laad- en
losruimte niet vol staat met auto’s

-

Handhaven op verkeersregels

-

Meer gericht handhaven op de overlast gevende groepen

-

Slinger in de straat

-

Zebrapaden

-

Op zondag: betaald parkeren vs. niet betaald parkeren of kortingsbon voor parkeren bij winkel

-

Camera’s voor kentekenregistratie: straat bekijken

-

Groepsgerichte/autogerichte aanpak
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-

Geen particuliere auto’s in Lombok

-

Eenrichtingsverkeer

-

Schuin parkeren, slalom/om-om

-

Aparte fietspaden

-

Kijk naar de hele verkeerscirculatie

-

Overal oversteekbaar

-

Auto te gast: minder auto’s, vooral ingericht voor fietsers

-

Autovriendelijk (wel auto’s) vs. autovrij

-

Verbeter het zicht vanuit de zijstraten: nu erg onoverzichtelijk

-

Zijstraten doodlopend maken of aparte fietsdoorgangen

-

Alleen vergunninghouders

-

Parkeergarage goedkoper

-

Ouders betrekken

-

Fout gedrag inzichtelijk maken voor veroorzaker

-

Rol van winkeliers veranderen bij dubbelparkeerders: niet bedienen bij dubbel parkeren en/of
klanten erop wijzen

-

Bevoorrading kleiner (karren) of kleinere auto’s

-

NB: gemêleerder winkelaanbod leidt tot rustiger beleid auto’s

Thema Drugs
A. Korte termijn/Veiligheidsaanpak 2017-2018
-

Voorlichting in coffeeshops

-

Aantrekkingskracht op de plek

-

Sluiten van ‘coffeeshops’

-

Onderzoek doen naar overlast gevende drugspanden

-

Privaat cameratoezicht via subsidie

-

Zichtbaarheid vergroten: fysieke maatregelen bestaande bouw en/of afsluiten portieken

-

Voorlichting geven gevaar lachgas en gebruik in verkeer. Bereiken via social media

-

Meer flexibele inzet van camera’s (24 uur)

-

Bewoner en ondernemer: mee beslissen met camera’s

-

Verbieden gebruik lachgas

-

Gerichte controle op auto’s in uitvalswegen Lombok (Damstraat + JP Coenstraat afsluiten)

-

Samenscholingsverbod

-

Snelle manier melden, bijv. via what’s app of een andere applicatie

-

Voorlichting ‘wat te melden’ aan bewoners

-

Inrichting: aantrekkingskracht op de plek

-

Huidige dealers perspectief gaan bieden, o.a. via werkgelegenheid

-

Maatregelen op inrichting, verkeer en verlichting

-

Zichtbaarheid vergroten: fysieke maatregelen bestaande bouw en/of afsluiten portieken
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Thema Jongeren
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A. Korte termijn/Veiligheidsaanpak 2017-2018
-

Buurtbewoners helpen jongeren aan te spreken

-

Huiswerkbegeleiding

-

Richt je op de ‘jonge hulpjes’

-

Persoonsgerichte aanpak
o

Niet zomaar iedereen aanspreken. Waar ligt het verschil tussen ‘hangen en een praatje
maken’?

o

Registreren daar waar het niet werkt, bijv. door psychologen

-

Camera’s inzetten

-

What’s app groep/werkgroep: informatie uitwisselen

-

Groep isoleren

-

Samenscholingsverbod

-

Buurtvaders uit eigen kring

-

Legitimeren

-

Inzet politie-kids

-

Makkelijk melden: overlast app voor de buurt

-

Vroeg beginnen: kinderen en hun ouders goed begeleiden: gedrag uitleggen, consequenties

-

Perspectief bieden aan jongeren, bijv. opleiden tot BOA/politie-kids?

-

Meer jongeren naar de moskee

-

Meer jongerenwerkers: locatie in de buurt

-

Benut goede voorbeelden: jongeren die op goede manier succesvol zijn geworden

-

Buurt zelf actief: contact met ouders/kinderen/begeleiders

-

Bridging - schoolfactor: gebruik van voorbeelden

-

+ projecten op scholen – mentoring

-

Marokkaanse Imams gericht inzetten

-

In gesprek met ouders (geen brieven)

-

Perspectief bieden aan jongeren

-

Plekken bieden om samen te komen: buurthuis, ruimte, moskee?

-

Ondernemers een rol laten spelen in het bieden van werk, bijv. door stageplekken

-

Benut goede voorbeelden
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Thema Afval op straat
A. Korte termijn/Veiligheidsaanpak 2017-2018
-

Prullenbakken terug (Timorkade)

-

Grotere prullenbakken, ook voor plastic en papier (o.a. bij Wishing Well West)

-

Containers vaak vol, dus vaker legen!

-

Gebruik kliko’s in plaats van zakken of rolcontainers

-

Afval hotline

-

Vleesafval heeft speciale aandacht nodig

-

Extra aandacht voor hoek JP Coen/Abel Tasman

-

Broken window theorie: snelle actie voorkomt erger

-

Bewustzijnsacties

-

Help bewoners die anderen aanspreken

-

Steun positieve bewoners: houd je straat schoon

-

Leerlingen laten schoonmaken: handhaving/bewustwording
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-

Bevoorrading veranderen (zoals in binnenstad)

-

Geen aparte contracten bedrijfsafval

-

Extra aandacht voor Molenpark: zwerfvuil/hangjongeren

-

Ondernemersfonds aanspreken

-

Brood dumping voorkomen
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-

Prullenbakken terug, grotere bakken en vaker legen

-

Eén centraal inzamelpunt, perscontainer voor bedrijfsafval

-

Afval scheiden, papier inzamelen

-

Recycle station, bijv. bij Antoniuskerk

-

Afspraken over verpakkingsmateriaal

-

Boodschappentassen met logo, zodat de plastic tasjes weg kunnen

-

Horecaondernemers verschillende verpakkingen, zodat herkenbaar is waar het vandaan komt

-

Snackbar afval: winkeliers/bezoekers! Klanten laten het gewoon vallen op straat!

-

’s avonds alleen consumpties ter plekke, geen afhaal!

-

Gebruik digitale middelen bij containers

-

Bewustzijnsacties

-

Mensen aanspreken

-

Opvoeding! Het is cultuurgebonden

-

Help bewoners die anderen aanspreken

-

Leerlingen laten schoonmaken: handhaving/bewustwording?

-

Veel banen etc. op straat!
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