
 

Verslag van de Sociale Buurtmarkt 2019 
 
Bij De Dreef, Schooneggendreef 27, werd op zaterdag 7 december 2019 van 13:00 tot 16:00 de Sociale 
Buurtmarkt gehouden.  
 
De - toen nog - wijkraad had daar een stand in de grote tent, zodat er voldoende aanloop was. Doel was 
informatie op te halen over welke onderwerpen bewoners belangrijk vonden om in 2020 aan te pakken. 
Tevens werden flyers uitgedeeld waarin de voortzetting van de wijkraad als wijkplatform werd toegelicht. 
 
Informatie werd op twee manieren opgehaald. 
1. Er stonden een aantal knikkerbuizen opgesteld waarin een ieder knikkers kon deponeren om het 

relatieve belang van het betreffende onderwerp aan te geven. 
Ieder kreeg daarbij 5 knikkers. 

2. Op briefjes werden overige opmerkingen van bewoners genoteerd. 
 
Knikkerbuizen in volgorde van populariteit: 
1. Verkeersgedrag en verkeersveiligheid 
2. Gezondheid en welzijn 
3. Renovatie van huurwoningen en de woningvoorraad 
4. Wijkeconomie: bedrijven in Overvecht 
Er zijn om de tijdswille geen aantallen knikkers genoteerd. 
 
Genoteerde opmerkingen in alfabetische volgorde. 
 Betere afspiegeling van de bevolking 
 Cultuur en kunst, meer horeca 
 Cultuur en kunst, uitgaan, horeca 
 Cultuur/musical-les (tweemaal) 
 Energietransitie voor VvE's. (particulier en gespikkeld bezit) 
 Groenste plein bij Camera Obscuradreef/Taagdreef i.p.v. woningen op het plein. Gemeente en Mitros 

moeten luisteren naar bewoners 
 Iedere week feest 
 Jeugd (< 14 j), welzijn, onderwijs 
 Meer en zichtbare cultuurdeelname door bewoners 
 Meer horeca 
 Meer leuke dingen doen samen 
 Meer multiculturele markten 
 Meer onderlinge verbinding 
 Onderwijs voor anderstaligen 
 Stimulering van betrokkenheid van buitenlanders bij vrijwilligersactiviteiten of werk 
 Straatvuil 
 Tegen overlast van harde vuurwerkknallen in omgeving Taagdreef dagelijks sinds de zomer; geen 

bezwaar tegen oudjaar-vuurwerk 
 Veiligheid qua hangjongeren 
 Verkeersveiligheid - Bewoonster Kasaidreef/Carnegiedreef ziet hoe er gereden wordt; volgens haar is 

de oplossing een rotonde 
 Verkeersveiligheid - Kasaidreef/Carnegiedreef is gevaarlijk punt. Verkeerslichten? 30 km? 
 Werkgelegenheid, kansen voor opleidingen, leefbaarheid (allen driemaal) 
 Wijkaanpak van criminaliteit jongeren. 


