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Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.15 januari 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Vervolgens meldt hij dat enige stukken zijn binnengekomen, nl:
- uitnodiging van de gemeente voor een participatie bijeenkomst over `Structuurvisie openbare ruimte` op
22 januari a.s.
voor deze bijeenkomst zijn alle wijkraden uitgenodigd en andere belangengroepen zoals bv de
fietsersbond.
Inge verklaart in staat te zijn deze bijeenkomst bij te wonen.
ACTIEPUNT INGE: bijwonen participatie bijeenkomst op 22 januari a.s.
- mail van een bewoner, die met een verzoek over aanbrenging van een zebrapad door de gemeente is
doorverwezen naar de wijkraad. Omdat niet duidelijk is waarom deze doorverwijzing heeft plaats
gevonden en waar het zebrapad wordt gewenst, zal contact worden opgenomen met de bewoner door
Tinka.
ACTIEPUNT TINKA: contact opnemen met bewoner over zebrapad
- uitnodiging van de gemeente voor de behandeling van het bestemmingsplan Oude Stad op 29 januari
a.s. Bas deelt mee dat hij een voorbespreking met de gemeente over dit plan heeft op woensdag 23
januari a.s.
- ACTIEPUNT BAS: bijwonen voorbespreking en behandeling bestemmingsplan Oude Stad

2. Notulen van de vergadering op 12 december 2012
De notulen zijn in concept op de website van de wijkraad geplaatst en naar aanleiding daarvan is een
uitvoerige reactie tot verbetering/wijziging van het concept ontvangen van Jeanne Smeets.
Diverse door haar voorgestelde wijzigingen zijn overgenomen en na reactie van de leden van de wijkraad
ontvangen te hebben, zijn de notulen goedgekeurd en vervolgens op de website geplaatst.
Jeanne wijst erop dat zij het niet alleen praktisch maar ook tijdbesparend acht indien delen van de concept
notulen, de Bakenes betreffend, rondgestuurd worden, zodat voor een volgende vergadering daarop door
bewoners commentaar kan worden geleverd.

De wijkraad acht een dergelijke gang van zaken niet juist en besluit de notulen eerst dan openbaar te maken
nadat goedkeuring door de leden van de wijkraad heeft plaats gevonden. Indien bewoners bezwaren tegen
de inhoud van de door de wijkraad goedgekeurde notulen hebben, kunnen zij deze kenbaar maken tijdens de
eerst daarop volgende vergadering.
De wijkraad zal een huishoudelijk reglement opstellen waarin dergelijke zaken vermeld zullen worden.

3. Concept plan Bakenes
Bas deelt mee geen bericht te hebben ontvangen over de datum waarop de gemeente
de informatie avond over het bestemmingsplan behandelde en dat daarom daarover niets op de website van
de wijkraad is geplaatst. De betrokken bewoners hebben rechtstreeks van de gemeente een schriftelijke
uitnodiging ontvangen en voorts is de datum aangekondigd in de stadskrant.
Van de zijde van de gemeente zijn de procedures juist doorlopen; Jeanne deelt mee dat de gemeente de
bewoners van Bakenes niet juist heeft behandeld en men niet de tijd heeft gekregen om de
beroepsmogelijkheden te benutten. Zij wijst op het tijdschema zoals door de gemeente gehanteerd voor een
plan in een andere wijk, waarbij – in tegenstelling tot het plan voor de Bakenes- de bewoners wel meer tijd
werd gegeven om te reageren.
Voorts deelt Jeanne mee dat bij bestudering van het digitale concept plan Bakenes blijkt dat er verschillende
versies circuleren en, omdat een ordentelijke paginering ontbreekt, vergelijking van deze verschillende
versies bijzonder lastig en tijdrovend is. Een verzoek aan de gemeente om een kopie van de juiste versie af
te geven leverde het antwoord op dat daarvoor een bedrag van 36 euro in rekening zou worden gebracht.
Inmiddels zijn door de gemeente aan het bestuur van de Vrienden van Bakenes een aantal kopieën gratis ter
beschikking gesteld.
Tot slot van dit agendapunt wordt gewezen op de voorgenomen informatie avond over de terreinen van
Sloothaak en van Delft, op een nog nader te bepalen datum in februari 2013, welke avond zal worden
georganiseerd door de Bas Strikker,Jeanne Smeets en Lex Hagenaars.
Bewoners zullen dan niet alleen worden geïnformeerd, maar ook zal met hen van gedachten gewisseld
worden en hun zienswijze gevraagd over een goede en gewenste invulling van beide terreinen.
Ofschoon te verwachten valt dat in het nieuwe bestemmingsplan beide gebieden nog niet een andere
bestemming zullen krijgen, wordt een proactieve rol van bewoners/wijkraad raadzaam geacht.
Het betreft immers twee gebieden van grote omvang, waar een nieuwe bestemming/bebouwing een grote
impact op de buurt zal hebben.

4. Pieterpleintje.
Bas memoreert dat tijdens afgelopen zomerborrel van de wijkraad op het Pieterpleintje bewoners uit die
omgeving en de wijkraad gestart zijn met gesprekken over beperking van de overlast op en rond het pleintje
en voorts over het opknappen daarvan alsmede de aangrenzende doorgang.
Het pleintje heeft als bestemming speelpleintje en er staan enkele speeltoestellen.
Huidige stand van zaken is dat door de gemeente divers oud straatmeubilair (bankje, tafeltennistafel e,d,)
verwijderd is, en enkele grote bloembakken geplaatst zijn.
Tengevolge van deze veranderingen en het feit dat er actievere handhaving heeft plaatsgevonden, is de
door hangjongeren veroorzaakte overlast verminderd.
Er zullen nog enkele verbeteringen aangebracht worden, zo zal het hek dat de doorgang afsluit vervangen
worden en sleutels ervan aan bewoners afgegeven, terwijl de muren van de doorgang zullen worden
verfraaid door Rogier Polman.
Buurtbewoners zijn betrokken bij deze acties en hebben zich daarmee akkoord verklaard.

Enquête bewoners
5
Tinka deelt mee dat er ca 480 reacties van binnenstadbewoners op de enquête zijn binnengekomen.
De enquêteformulieren zijn inmiddels door Bureau IO verwerkt en de wijkraad heeft van dit bureau een
concept rapportage van de uitkomsten ontvangen.
Ter vergadering worden deze resultaten kort doorgenomen, waarbij enkele bijzonderheden opvallen: zo
blijkt een aantal geënquêteerden niet te weten van het bestaan van de wijkraad en wijkraadvergaderingen.
Als belangrijkste taken van de wijkraad worden door bewoners tijdige informatie over gemeentelijke
plannen gezien en het neerleggen bij de gemeente van wensen en problemen van bewoners.
Voorts blijkt duidelijk dat de communicatie van wijkraad naar bewoners beter kan. De vraag is op
welke wijze bewoners het beste benaderd kunnen worden. Dit zou via mail kunnen en door het deponeren
van een nieuwsbrief op diverse punten, bv Albert Heijn en de Openbare Bibliotheek.
Daarnaast wordt voorgesteld zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen om bewoners
actief te benaderen.
Wat betreft door geënquêteerden ondervonden overlast, blijkt dat bewoners die aan door verslaafden en
uitgaanspubliek gebruikte routes wonen, de meeste overlast ondervinden.
Het is niet duidelijk waarom het onderzoeksbureau het resultaat in concept aan de wijkraad heeft gezonden
noch gegevens, zoals e-mailadressen, heeft doorgegeven. Tinka zal contact opnemen met het bureau en
informeren naar de reden van opstellen van concept uitslag, nadere gegevens en verzamelde e-mailadressen
opvragen.
ACTIEPUNT TINKA: contact opnemen met onderzoeksbureau

6.

Unilokatie
Cees heeft december 2012. uitvoerig ingesproken tijdens de commissievergadering Samenleveing waarbij
hij onder meer nogmaals het z.g. afstandscriterium onder de aandacht heeft gebracht.
Daarnaast is hij begin januari jl. aanwezig geweest tijdens een werkconferentie met wethouder van den
Hoek op het stadhuis, waarvoor hij was uitgenodigd tezamen met alle andere belanghebbende(n)
welzijnsorganisaties.
Doel van deze bijeenkomst was de problematiek van opvang nogmaals te bespreken en te trachten tot een
oplossing daarvoor te komen.
Cees signaleerde een gewijzigde opstelling omtrent de zg Unilokatie; men bleek het niet langer een goed
idee te vinden om verschillende zorg- en opvangbehoevenden gezamenlijk in een pand onder te brengen.
Naast deze verandering in inzicht omtrent zorgverlening speelt ook een rol dat het vinden van een geschikt
pand een onmogelijkheid lijkt, naast het financiële aspect.
Het is niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn en besloten wordt dat de wijkraad actie zal ondernemen door
het bezoeken van alle fracties, en met de woordvoerders te spreken. Cees zal de organisatie op zich nemen,
daarbij zal hij Rene Rood van de groep Magdalenaklooster vragen mee te gaan.
ACTIEPUNT WIJKRAAD: alle fracties gemeenteraad bezoeken

7.

Parkeervisie
Recent is een lijvig rapport binnengekomen, dat nog niet geheel is doorgenomen en waarover de
Wijkraad dan ook nog geen mening heeft kunnen vormen.
Het lijkt raadzaam tijdens een besloten vergadering niet alleen dit als agenda punt te behandelen,
maar ook de uitslag van de enquête en opstelling van een huishoudelijk reglement.
Besloten wordt eerstkomende vergadering in februari a.s. daarvoor te bestemmen en op de website te
vermelden dat dan geen bewoners aanwezig kunnen zijn.

. Rondvraag
Jeanne brengt nogmaals haar visie over aanpassing van de notulen onder de aandacht, zoals eerder bij
agendapunt 2 door haar uiteengezet.

Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.

