
VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 25 FEBRUARI 2009 

 

 

Aanwezig 

van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter 

                              Tinka Nas, penningmeester 

                              Johanna Kabel, secretaris 

                              Kees Rol, lid 

                              Johan Rijbroek, lid 

                              Ingrid Dannis, lid 

 

afwezig:                Ernst van der Horst, aspirant lid 

 

wijkbewoners zijn niet aanwezig  

 

1.    Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering 

Om 20.15 uur wordt de vergadering door Bas geopend. 

Eerst worden de actiepunten uit de notulen van vorige vergadering besproken. 

Johan deelt mee dat de brief aan de gemeente geen direct antwoord van de gemeente heeft opgeleverd, 

maar wel een reactie van de uitvoerder, de heer M. Bronius.  Johan geeft aan dat rechtstreeks contact met 

laatstgenoemde het meest effectief is. 

Tinka heeft een concept brief over de parkeerproblemen opgesteld en leest deze ter beoordeling voor. Het 

concept zal zij naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen aanpassen en verzenden. 

Johanna deelt mee dat zij alle in haar bestand aanwezige notulen over 2008 aan rein Valk heeft gezonden. 

Nadat Rein ze op de website heeft geplaatst, dient te worden nagegaan welke notulen nog ontbreken. 

Bas deelt mee dat hij Willem Brand heeft gesproken over een meer professionele opzet van wijkkrantje en 

andere stukken.  Willem zal enkele stukken opstellen en mocht dit een verbetering blijken kan een langere 

samenwerking worden afgesproken. 

Bas herhaalt een eerder gedaan verzoek om stukjes in te leveren, al dan niet voorzien van foto(‘s),  voor 

wijkkrant en website. 

Tenslotte deelt hij mee dat hij een lijst met projecten over enige tijd zal overleggen. 

Ingrid deelt mee dat zij stopt met haar werkzaamheden voor de wijkraad na de jaarvergadering; omdat 

zij te weinig tijd heeft kan zij de wijkraad niet die kwaliteit leveren die zij nastreeft. Dit geldt uiteraard 

ook voor haar deelname aan het Magdalena-overleg. De aanwezige leden van de wijkraad danken Ingrid 

voor haar inspanningen voor de wijkraad en vinden het een gemis dat Ingrid vertrekt. 

Gezien de omvangrijke en talrijke problemen en projecten die in de binnenstad gaande zijn, is het van 

belang dat er een goed bemande wijkraad is. Er dient alle moeite te worden gedaan om nieuwe leden te 

vinden. 

Een discussie ontstaat over de hoeveelheid werkzaamheden die wijkraadleden dienen te verrichten, zeker 

in het kader van het ook voor de binnenstad naderende wijkcontract.  

 

 

2. Inbreng bewoners 

Er zijn geen bewoners op de vergadering aanwezig, evenmin zijn er vragen binnengekomen. 

 

3. Jaarvergadering 

Tinka deelt mee dat zij het financieel overzicht gereed heeft en dit op komende wijkraadvergadering -voor 

de jaarvergadering- besproken kan worden. Tijdens deze wijkraadvergadering kan dan ook definitief 

vastgesteld worden welk lid wat doet. 

Bas wijst erop dat mogelijk juist voor de jaarvergadering een rapport over de Nieuwe Gracht plannen 

gereed is; dat zou goed passen bij het thema. 

In ieder geval zullen namens de gemeente wethouder van Velzen en de heer van der Wal van het ambtelijk 

apparaat het woord voeren. 

Mogelijk is het Candle theater een betere locatie omdat laatkomers moeilijk de Janskliniek binnen 

kunnen komen, zoals tijdens een vorige jaarvergadering is gebleken. 

 

4. Klankbordgroep de Rode Loper, verdwijnen parkeerplaatsen Begijnenhof 

Eerder onder punt 1 is deze kwestie al aan de orde geweest. Johan deelt mee dat de werkzaamheden in de 

Jansstraat volgens schema gebeuren en ook de ondergrondse afvalcontainers geplaatst zullen worden. 



Johan geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over het aldan niet onttrekken van 3 parkeerplaatsen op 

het Begijnhof; hij zal de ontwikkelingen volgen en nog nader berichten. 

 

5. Uitkomsten omnibusonderzoek veiligheid in de binnenstad 

Te eniger tijd komt over deze kwestie een boekwerk uit. Dan zal een bespreking plaats vinden. 

 

6. Plaatsing transformatorstation op Philip Frankplein 

De wijkraad heeft een uitnodiging van de regenten van het Hofje van Bakenes ontvangen om deze kwestie 

te bespreken. Bas heeft inmiddels een gesprek gehad en de te volgen strategie besproken.  Men is zeer 

ongelukkig met de keuze voor dit punt omdat het een groot station betreft, dat het plein en de omgeving 

zal ontsieren, daargelaten alle technische consequenties. Het wordt een beter plan geacht om van het 

plaintje een mooie omgeving te maken, te meer daar er veel bezoekers over wandelen. Bas deelt mee dat 

Hans Vriend is ingeschakeld. 

Overigens blijkt het gebied wel een nutsbestemming te hebben. 

 

7. Rondvraag 

Johan stelt voor via subsidie grote feestelijkheden te combineren, zoals optreden van Holland Symfonia, 

Bakenessergrachtfestival, zodra de werkzaamheden in de Jansstraat/-weg afgerond zijn. In ieder geval 

acht hij een straatfeest half september/ eind augustus geschikt. 

Johan zal hiertoe actie ondernemen. 

Johanna deelt mee dat de schoonmaakbeurt in de wijk wat de stichting Vrienden van Bakenes op zaterdag 

9 mei a.s. kan plaats vinden. Er zal nog nader overleg plaats vinden over de te verrichten werkzaamheden.   

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

                            


