VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD DINSDAG 21 APRIL 2009

Aanwezig:
van de wijkraad: Bas Strikker voorzitter, Johanna Kabel secretaris,
Kees Rol lid, Johan Rijbroek lid, Lucas van Kessel, lid
Afwezig:
Tinka Nas (wegens vakantie),)
Aanwezig:
Van de buurtbewoners: Annemarie Ebeling

1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering
De vergadering wordt ca 20.10 uur geopend door de voorzitter, die Lucas van harte welkom heet als
nieuw lid van de wijkraad.
Wegens aanwezigheid van Annemarie besluit de voorzitter eerst agendapunt 5, schoonmaak van de
Bakenesserbuurt/ buurtborrel Vroonhof, te behandelen.
De straten waar schoonmaakactiviteiten zullen plaats vinden zijn Bakenessergracht, Zakstraat,
Kokstraat, Valkestraat, Vrouwestraat, Teylershofjesstraat, Bakenesserstraat en ’t Krom.
Annemarie en Johanna zullen zorgen dat in deze straten wordt geflyerd en posters opgehangen.
Tinka zorgt voor de BBQ, die vanaf 17.00 uur gehouden zal worden, in principe in de Vroonhof, maar
afhankelijk van weersomstandigheden en aantal deelnemers ook in het gebouw van de wijkraad zal
worden gehouden.
Met de bewoners van de Vroonhof zal tevoren contact worden opgenomen.
Tinka zal tevens zorgen voor diverse plantjes.
Buurtbewoners zullen worden verzocht zich om ca 14.30 uur te melden in het wijkraadgebouw, waar dan
koffie/ thee zal worden geschonken en schoonmaakmaterialen uitgedeeld.
Johanna zal met Daan de Wilde van de gemeente contact opnemen voor de benodigde materialen.
Nadat deze afspraken zijn gemaakt verlaat Annemarie de vergadering en gaat de voorzitter verder met
agendapunt 1.
Johan wijst op de aangebrachte bronbemaling op de Oude Groenmarkt en Klokhuisplein en het gebrek
aan voorlichting over deze kwestie door de gemeente, daargelaten het bijzonder armoedige herstel van
het trottoir ter plaatse.
Kees brengt naar voren dat in divers overleg onder meer de volgende punten aan de orde zijn geweest: de
dynamische palen worden vervangen en er worden verhogingen rondom aangebracht (de vraag rijst
waartoe deze dienen), de haag op het Vroonhof wordt geplaatst, situatie op het Stationsplein, oversteek
van Verwulft naar Botermarkt, gebruik van busbaan door taxi.
Lucas deelt mee dat de buurt blij is met het geplaatste speeltoestel en er veel gebruik van wordt gemaakt;
doordat er veel kinderen komen ontstaat een gevaarlijke verkeersituatie en is plaatsing van een bord
gewenst.
Johan heeft de algemene ledenvergadering van de bewoners van de Nieuwe Gracht bijgewoond en geeft
een verslag van het daar gebeurde.
2. Inbreng bewoners
Dit punt is met bovenstaande behandeld.
3. Evaluatie jaarvergadering 24 maart 2009
Bas constateert dat veel buurtbewoners aanwezig zijn geweest en na de pauze een goede discussie heeft
plaats gevonden over de plannen voor een ondergrondse parkeergarage onder de Nieuwe Gracht.
Gezien het door wethouder van Velzen meegedeelde, kan een beslissing over al dan niet doorgaan voor de
zomer verwacht worden.

4. Taakverdeling (nieuwe) wijkraadleden
Bas blijft als voorzitter zich bezig houden met platform Verkeer en Vervoer en het Horeca overleg,
Tinka blijft penningmeester,

Kees houdt zich bezig met verslaafden problematiek en neemt deel aan leefbaarheidsoverleg in diverse
platforms,
Johanna zorgt voor de notulen, is contact voor de Bakenesserbuurt en houdt zich bezig met
afval/jaarlijkse schoonmaak,
Johan zorgt voor “informatie-alert“ niet alleen voorzover het de binnenstad maar ook wat Raads- en
Commissievergaderingen betreft,
Lucas oriënteert zich nog en zal zich mogelijk met de website gaan bezighouden.

5. Schoonmaak Bakenesserbuurt/buurtborrel Vroonhof
Wegens aanwezigheid van Annemarie is dit punt behandeld onder agendapunt 1.

6. Rondvraag
Lucas is aangesproken door een oudere dame uit de Bloemaertstraat, die moeilijk ter been is en een
busverbinding naar het station mist, ofschoon er nog bushaltes staan.
Bas antwoordt dat busvervoer feitelijk een zaak voor de provincie is, maar gezien de nog bestaande haltes
adviseert hij Lucas zich te wenden tot Hans Vriend.
Kees wijst op de presentatie van de gemeente over een nieuwe aanpak van probleemgevallen via één loket,
genaamd brede centrale toegang.
I.p.v. alle zich thans daarmee bezig houdende organisaties als bv Brijder en Leger des Heils, zou alleen de
gemeente eindverantwoordelijk zijn.
Ook is het de bedoeling alle zorg op een zgn Unielocatie plaats te laten vinden.
Kees deelt voorts mee dat er een nieuw horeca convenant tussen gemeente en horeca zal worden gesloten.
Als er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.45.

