
 VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 16 MAART 2011 

 

 

Aanwezig:      

van de wijkraad: Bas Strikker,  voorzitter  

                              Tinka Nas, penningmeester 

                              Johanna Kabel, secretaris                          

                              Kees Rol, lid  

                              Lucas van Kessel, lid.    

                              Johan Rijbroek, lid  

                              Eva Meijer, aspirant lid 

 

Voorts is aanwezig binnenstadbewoner Ernst van der Horst in zijn hoedanigheid van kascommissie.                               

  

1.      Opening en mededelingen  

  

De vergadering wordt om 20.15 uur geopend door de voorzitter, Bas Strikker. 

Hij deelt mee dat er geen bijzondere mededelingen zijn en daarom deze avond uitsluitend behandeling van 

de agendapunten en het doornemen van de concept notulen van de vergadering van 16 februari jl. aan de 

orde komen. 

 

 

 2.     Notulen vergadering 16 februari jl. en actielijst 

 

De concept notulen  van de vorige vergadering op 16 februari  jl. worden ongewijzigd goedgekeurd en 

daarmee vastgesteld. Bas zegt Johan dank voor het opstellen van deze notulen. 

Wat betreft het bewonersplan herindeling Ripperdabuurt dient nog met Hans Vriend contact opgenomen 

te worden. 

ACTIEPUNT BAS: contact opnemen met Hans Vriend over betreffend plan. 

Wat betreft de gezamenlijke brief van alle betrokkenen die tegen vestiging van de Unilocatie op de GOG 

zijn, wordt vastgesteld dat tegen de afspraak in thans een brief voorligt die niet breed gedragen lijkt; 

immers alleen de wijkraad HeiligeLanden/de Kamp staat in de aanhef vermeld. Dit terwijl het een 

neutrale brief van alle belanghebbenden zou moeten zijn. Besloten wordt de brief in deze vorm niet te 

ondersteunen. 

Wat betreft het jaarverslag: dit staat op de website. 

Tenslotte de uitnodiging voor de jaarvergadering: dit is via de nieuwsbrief gebeurd.   

 

 

3. Unilocatie/svz/bezoek raadsfracties/commissievergadering op17 maart/zoektocht zondag 6 maart a.s. 

 

Kees en Eva hebben de VVD-fractie bezocht.  Het is duidelijk dat alle politici het noodzakelijk achten dat 

er een duidelijke dagbesteding is voor de op te vangen cliënten en dat dit een heikel punt  is omdat er geen 

geld is voor uitvoering van een dergelijke dagbesteding. Een ander punt waar door de politici veel waarde 

aan wordt gehecht is de door de gemeente gepresenteerde lijst met gebouwen, die al dan niet onderzocht 

zijn en al dan niet in aanmerking zouden komen voor vestiging van een unilocatie. 

Het is inmiddels duidelijk dat deze lijst, die pas in een laat stadium is verstrekt, veel onjuistheden bevat. 

Het zg. haalbaarheidsonderzoek is nog niet gereed, maar ten gevolge van het door Angela Lolis ingediende 

burgerinitiatief komt de kwestie morgen vervroegd aan de orde. Diverse wijkraadleden zullen dan 

aanwezig zijn. 

Eva deelt mee dat zij een op IJburg aan de rand van een woonwijk gevestigd opvangcentrum heeft 

bezocht waar ca 50 daklozen/verslaafden begeleid wonen en werken in aangebouwde werkplaatsen en 

winkeltjes. Een dergelijke opvang lijkt voor alle betrokkenen de beste oplossing.  

De wijkraad overweegt een al bestaande opvang te bezoeken; zowel in Apeldoorn als Zwolle bestaat 

daartoe de mogelijkheid. 

 

 

4. Jaarvergadering 

 

Geconstateerd wordt dat de organisatie ervan geregeld is; drank wordt door de Janskliniek verzorgd en 

knabbels erbij door de wijkraad. 



Na de pauze zal Liesbeth van Arum van het BUUV-project een inleiding over dit al in sommige wijken 

functionerende project houden en uitleg geven over de werking ervan. 

Bas zal, naast een algemene inleiding over doel en werkzaamheden van de wijkraad en het voorstellen van 

de wijkraadleden, een korte voordracht houden over parkeren in de binnenstad; daarover bestaat 

inmiddels een discussienota. 

Tinka zal het financieel jaarverslag toelichten en daarnaast wijzen op de door de gemeente aan de 

wijkraad verstrekte subsidiegelden.  Dit laatste omdat juist door de wijkraad een bedrag groot 27.000 

euro is teruggestort. 

Lucas zal vertellen over de ontwikkelingen rond het Philip Frankplein; daarnaast over de in de wijk 

gehouden borrels en de in mei te houden borrel aankondigen. 

Johan zal een korte voordracht houden over de horeca overlast en door de politiek voorgestane 

verruiming van de sluitingstijden. 

Kees en Eva zullen de perikelen rond de Unilocatie voor hun rekening nemen.      

 

 

5.      Subsidieaanvraag van de stichting Vrienden van Bakenes 

 

Naar aanleiding van een verzoek van deze stichting wordt besloten een bedrag van 250 euro bij te dragen 

aan het door hen te organiseren “Rondje Bakenes”. 

 

 

6.      Rondvraag 

 

Eva vraagt of het bekend is wat er met de tuin in de Bakenesserbuurt gaat gebeuren. Hierop is geen 

duidelijk antwoord te geven. 

Johan wijst op STUBS 2011; dit zou op de website staan. 

Dan stelt hij een vraag over de overlast van Flinty’s en Hells Angels en wijst hij op het bewonersplan van 

de Ripperdastraat, over welk plan contact met Lex Wijnbeek moet worden opgenomen. 

ACTIEPUNT BAS:1- met Lex Wijnbeek contact opnemen. 

                                  2- wijkraadpostbus toegankelijker maken voor alle wijkraadleden 

Er wordt op gewezen dat iedereen zich kan inschrijven op de nieuwsbrief van de gemeente. 

Vervolgens meldt Johan dat de overlast in de Kromme Elleboogsteeg wordt bestreden met extra 

verlichting en surveillance, dit omdat plaatsing van het door bewoners gewenste hekwerk niet mogelijk 

bleek. 

Bij de bijeenkomst van het RIBW op 15 maart 2011 is niemand van de wijkraad aanwezig geweest wegens 

de late berichtgeving over deze bijeenkomst. 

Bij het eerstkomende Magdalena-overleg op 29 maart a.s. zal Kees aanwezig zijn en bezien of de bewoners 

actie willen ondernemen om te bevorderen dat de locatie daar verdwijnt.  

De afsluiting van de Kruisweg wordt gesignaleerd, daarnaast gewezen op de heroverweging van indeling 

van de koopzondagen. 

Lucas deelt mee dat hij is benaderd door een bewoner die een bedrijf heeft met een specifieke vraag die 

betrekking heeft op de omgeving van zijn bedrijf. Algemene opinie is dat dergelijke vragen niet door de 

wijkraad beantwoord dienen te worden. 

Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur. 

 

 


