VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 20 APRIL 2011
Aanwezig:
van de wijkraad:

Bas Strikker, voorzitter verschijnt later
Tinka Nas, penningmeester
Kees Rol, lid
Lucas van Kessel, lid.
Johan Rijbroek, lid
Eva Meijer, lid verschijnt later
Voorts is er in plaats van de heer Tilanus een vertegenwoordiger van de
Tibetaanse Boeddhistische beweging “Kadam Choeling” aanwezig.

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om ca 20.00 uur geopend door Lucas van Kessel, die bij tijdelijke afwezigheid
van Bas Strikker als voorzitter optreedt.
Voor de mededelingen geeft hij eerst het woord aan Johan Rijbroek, die meedeelt dat het STUBS
2011 niet aanwezig is.
Dan wordt gewezen op de ontwikkelingen rond de Scheepmakersdijk; de bewoners daar zijn nog
steeds bezorgd zijn over de plannen van het RIBW. Men heeft gehoord dat in plaats van
verslaafdenopvang het de bedoeling zou zijn jongeren met psychische problemen daar te huisvesten.
Aangezien Bas nog niet is gearriveerd worden zijn actiepunten doorgeschoven naar de volgende
vergadering op 17 mei a.s.
Cees meldt terug dat hij bij het Magdalena overleg aanwezig is geweest en hij heeft geconstateerd
dat de bewoners verontwaardigd zijn dat de beslissing over de vestiging van de Unilocatie is
uitgesteld zodat zij nu weer langer geconfronteerd worden met de verslaafden/daklozen opvang
problematiek.
Voorts heeft hij van een bewoner van de Kromme Elleboogsteeg vernomen dat de door de gemeente
in die steeg aangebrachte extra verlichting niet zorgt voor minder overlast, eerder het tegendeel
bewerkstelligt.
2. Notulen vergadering 19 maart jl. en actielijst
De concept notulen van de vorige vergadering, op 19 maart jl. gehouden, worden ongewijzigd
goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
ACTIEPUNTEN BAS, als onder agendapunt 1aangegeven, worden deze doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
4. Nieuwe bestemming voor de Schuilkerk in de Kokstraat
Wegens aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Tibetaanse Boeddhistische beweging
“Kadam Choeling” wordt thans eerst agendapunt 4 behandeld. De vertegenwoordiger geeft een
korte inleiding over achtergrond en doelstellingen van de groepering. Hij is vanavond aanwezig om
informatie te verschaffen over hun voornemen de Schuilkerk aan de Kokstraat te kopen om daar het
Nederlandse centrum voor hun beweging te vestigen. Hoofdbestemming zal zijn: grotere lezingen,
voorts zullen er kamers voor retraite, studie en meditatie komen. In Nederland heeft de beweging
150 leden.
Eerder heeft men de omgeving al geïnformeerd en de buurt staat positief tegenover een dergelijke
bestemming voor de schuilkerk. Mogelijke geluidsoverlast zal worden aangepakt, terwijl geen
parkeeroverlast wordt verwacht. Het zal nog maanden duren voordat de verbouwing gereed zal zijn

en ingebruikneming zal geschieden. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de
brandweer het pand moet goedkeuren voor het beoogde gebruik en omdat het een monument
betreft de (ver)bouwvergunning het gehele traject dient te doorlopen. Evenals de Bakenesserbuurt
staat de wijkraad positief tegenover deze bestemming.
3. Unilocatie/svz
Na alle ontwikkelingen die afgelopen tijd hebben gespeeld is duidelijk dat de kwestie weer terug is bij
af en een oponthoud van 2 jaar te verwachten valt in de ontwikkeling van de Unilocatie. Er is door de
gemeente geen tijdsplanning gegeven.
5. Lenteborrel op 14 mei 2011
De organisatie en uitvoering is uitbesteed aan Cees. Er dient een flyer gemaakt te worden met
uitnodiging aan de naaste buren en wijkbewoners. Lucas zal de opzet maken en daarnaast met Cees
overleggen over aankleding van de borrel.
Besloten wordt zo royaal mogelijk te flyeren, van Damstraat tot GOG en van Spaarne tot Grote
Houtstraat.
6. Evaluatie jaarvergadering 22 maart 2011
De concept notulen van de jaarvergadering zullen naar alle leden worden gezonden ter beoordeling.
Ieder kan zijn/haar eventuele op/aanmerkingen per mail aan Tinka zenden.
7. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat de terrassen in het centrum steeds maar uitgebreider lijken te worden. Johan
zal deze kwestie aankaarten tijdens het leefbaarheidsoverleg.
Begin mei zal de gemeente de dan nog op het Stationsplein geparkeerde fietsen verwijderen. In
september zal een begin worden gemaakt met plaatsing van ondergrondse afvalcontainers voor
ondernemers, het is niet duidelijk wanneer de containers voor bewoners zullen worden geplaatst.
Het verzoek wordt aan alle bewoners gedaan om zich aan te sluiten bij burgernet. De vraag of op de
Grote Markt kermis moet blijven is weer uitdrukkelijk aan de orde gesteld.
Een klacht van bewoners van het Begijnhof over parkeerplaats zoekenden wordt in behandeling
genomen door de gemeente.
Er bestaat een voorstel om 19% BTW op slagboomparkeren te heffen. Gewezen wordt op de
raadsvergadering van donderdag 21 april, waar o.a. de afsluiting van de Kruisweg op de agenda staat.
Aldus enkele door Johan gememoreerde aandachtspunten.
Bas deelt mee dat hij een parkeercongres heeft bijgewoond en benadrukt dat de wijkraad een lange
termijnvisie dient te ontwikkelen over de auto in de (binnen)stad. Hij wijst op Delft als voorbeeld
voor een stad met autoluw centrum.
ACTIEPUNTEN BAS: doorgeschoven punten van vorige vergadering en verwijderen punt over
nieuwsbrief (2008).
Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.

