
Aanwezig Theo Thijssen: Stefan Roskam (directeur in opleiding)
Notulist: Erik Boven
Aanwezig buren: 6 buren

Op 11 maart 2022 om 19.00 heeft de tweede burenavond plaatsgevonden op de
Anjeliersstraat. De burenavond heeft als doel in gesprek te gaan over mogelijke problemen
die buren ervaren, op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen én te brainstormen over hoe
we school en de buurt nog beter bij elkaar kunnen betrekken.

De volgende zaken zijn op de burenavond besproken:

1. In de taakverdeling binnen de school heeft Francesca Stefan Roskam belast met het
contact met de beurt. Stefan is schoolleider in opleiding en het is de bedoeling dat
Francesca en hij een tweehoofdige leiding zullen gaan voeren.
Een alleszins plezierige eerste indruk.
2. Stefan lijkt de problemen betreffende inkijk, lichten en alarm serieus te nemen.
3. De school zal wat doen aan de onduidelijkheid over de ingang aan de Anjeliersstraat.
4. De wat chaotische toestanden in de Tuinstraat hebben volle aandacht. Groep acht
betrokken als verkeersregelaars, controle op fietsparkeren en afsluiting van de straat voor
auto’s helpt.
Helaas maakte de ingewikkelde en gedeelde beheersstructuur het nu nog niet mogelijk om
het plein beter in te richten.
5. Eens met Marloes dat wijzelf bij Ymere moeten aankaarten dat een betere begroeiing ook
kan helpen om de geluidshinder te beperken.
6. Na de zomervakantie zal de BSO beginnen met nummer 153 als ingang. Dat loopt door
tot 19.00 uur.
7.De TT-school viert in het hele volgende schooljaar het 75-jarig jubileum. Suggesties voor
activiteiten worden verwelkomd.
8.Stefan staat in principe open voor betrokkenheid van de buurt en het gebruik van lokalen
door de buurt.  Voorbeeld is het gebruik voor musiceren zoals nu al gebeurt. Wellicht eens
een buurt-schaaktoernooi in de school organiseren. Andere scholen stellen de gymzaal al
ter beschikking van kleinschalige buurtactiviteiten.
9. Voorts zou Stefan het toejuichen als buurtbewoners mee zouden doen bij
schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld een handwerk workshop of helpen bij de tuinvogeltelling.

Dank aan Erik voor het opstellen van de notulen.


