
 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.14 maart 2012 
 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Bas geeft als eerste het woord aan Cor van der Geest voor de presentatie van de plannen van Kenamju. 

Evenals tijdens vorige wijkraadvergadering houdt hij een enthousiast pleidooi voor vestiging van een 

nieuwe sportschool in het pand Parklaan 125/Phoenixstraat 13. 

Vervolgens lichten Braaksma Roos Architecten door middel van beamer presentatie 

verbouwingsplannen van betreffend pand en inrichting van de directe omgeving nader toe. 

Van de zijde van de naaste bewoners zijn geen negatieve reacties ontvangen op de plannen van 

Kenamju; de wijkraad staat achter deze plannen, zodat te hopen is dat over enige tijd vestiging van de 

sportschool gerealiseerd wordt. 

De voorlichtingsavond van Kenamju is daarmee geëindigd en de delegatie verlaat de vergadering.       

Overige bewoners zullen volgens de agenda hun standpuntenkenbaar maken en blijven bij de 

vergadering. 

Er zijn geen mededelingen. 

  

 

2. Presentatie Kenamju/ Cor van der Geest 

          

Dit punt is onder agendapunt 1 behandeld.  

          

3. Notulen vergadering wijkraad d.d. 15 februari 2012 

 

Enkele verbeteringen worden aangebracht waarna goedkeuring plaats vindt. 

 

 

aan  Leden van de wijkraad Binnenstad 

van  Johanna Kabel 

datum  13 april 2012 

datum vergadering  14 maart 2012 

aanwezig  Bas Strikker, voorzitter  

Tinka Nas, lid wijkraad 

Johan Rijbroek, lid wijkraad 

Lucas van Kessel, lid wijkraad 

Cees Rol, lid wijkraad 

Leo Hellinga, aspirant lid wijkraad 

 

Cor van der Geest, Kenamju 

Gerard Vleut, Mooijekind Vleut Makelaars 

Adriaan van Boheemen, Projectontwikkelaar 

Braaksma Roos Architecten 

 

Bewoners binnenstad, die zijn gekomen naar aanleiding van de 

uitnodiging van Kenamju, en daarnaast een aantal bewoners om 

hun actie tegen de horeca overlast toe te lichten en een groep, 

waaronder René Rood (Fietsersbond), om hun standpunt over de 

herinrichting van de Kinderhuisvest kenbaar te maken 

  

Linda Gottmer, student journalistiek  

 

Johanna Kabel, notuliste 

afwezig   Eva Meijer, lid wijkraad (wegens vakantie)  
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4. Herinrichting Kinderhuisvest 

 

Arthur Claassen licht dit agendapunt toe, hij deelt mee dat bewonersparticipatie plaats vindt en er nog 

enkele overleggen zullen zijn voordat de inspraakprocedure van start gaat. 

Voor de bewoners is het beheersen van de verkeersstroom een belangrijk punt: men wil vooral het 

verkeer indammen en ook snelheid beperkende maatregelen getroffen zien. 

Versmalling van de weg wordt gezien als een middel om snelheid te beperken, evenals de aanleg van 

zebrapaden, die daarbij uiteraard ook de veiligheid van overstekende voetgangers dienen. 

Er zal in ieder geval een busbaan in 2 richtingen komen. 

Het is niet duidelijk of er een luchtmeting heeft plaats gevonden. 

De wijkraad acht de ideeën van de bewoners opportuun en staat daarachter.   

 

 

5. Invoering koopzondagen 

 

Linda Gottmer geeft aan dat zij het standpunt van bewoners wil peilen over deze kwestie voor een artikel 

voor haar school. 

Gediscussieerd wordt over de vraag of er wel behoefte bestaat aan wekelijkse koopzondagen, of het niet 

een te zware belasting zal zijn voor kleinere zaken en de diversiteit van de winkels niet daaronder zal 

lijden.  Onder de wijkraadsleden zijn de meningen verdeeld over de wenselijkheid van wekelijkse 

koopzondagen 

Geconstateerd wordt dat tot nu toe geen klachten zijn binnen gekomen. 

 

 

    

6. Overlast horeca 

 

Anna Schrofer deelt namens de bewoners die voor dit agenda punt zijn gekomen mee dat er een 

actiegroep is gevormd en groot aantal handtekeningen zijn verzameld van bewoners van diverse stegen 

in de binnenstad, die overlast ondervinden van dronken uitgaanspubliek. Bas geeft aan dat dit al jaren 

een punt van aandacht voor de wijkraad is en hij biedt aan om mee te gaan indien de groep een afspraak 

met de burgemeester maakt. 

Besproken wordt welke maatregelen getroffen zouden kunnen worden, waarbij de algemene opinie is dat 

meer handhavers op straat de overlast zal doen verminderen. 

Daarnaast wordt een wijkcontract gezien als mogelijkheid om maatregelen in vast te leggen ter 

beperking van de overlast. De wijkraad zegt toe dat zij “overlastbestrijding door horeca” als 

belangrijkste speerpunt zal opnemen in het af te sluiten wijkcontract. Wordt vervolgd. 
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  7.    Jaarvergadering  

 

De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium; er zal nog een beamer moeten worden geregeld, 

maar voor het overige is de locatie in orde en voor alles gezorgd. 

Wethouder Pieter Heiligers zal na de pauze een voordracht houden. 

Tijdens de vorige vergadering is aan de orde geweest over welke onderwerpen ieder wijkraadlid een 

korte inleiding zal houden. 

Zo zal Lukas b.v. iets vertellen over de wijkcontracten en zal Bas o.a.de kandidaatstelling van Leo 

Hellinga aan de orde stellen.  

 

 

 

  8.    Rondvraag 

 

  Johan deelt mee dat op 22 maart a.s. door de Commissie Beheer weer het stationsplein zal worden   

  behandeld. Dan wijst hij op de klachten over de “slopersroute”, de openstelling van de fietsenstallingen  

         in de Smedestraat en op de Botermarkt op zondagen ivm koopzondagen en dat de kermis voorlopig op de         

         Grote Markt blijft. 

         Als er verder geen vragen en/of opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter om 23.00    

         uur de vergadering. 

       

  

 


