VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 12 MEI 2009

Aanwezig
van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris
Kees Rol, lid
Johan Rijbroek, lid
Lucas van Kessel, lid
van de gemeente: Martijn Spreeuw
van de wijkbewoners: dhr A. Claassen
1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering
Om ca 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en leidt hij Martijn Spreeuw in. Deze geeft een
uitvoerige uitleg over de door de gemeente voorgenomen werkzaamheden aan de riolering in het
Kenaupark.
Het riool wordt vergroot en er komt een grotere overstort, volgens eisen van het hoogheemraadschap en
gemeente.
Er zijn 2 opties voor de uitvoering, bij beide speelt het probleem van de oude monumentale bomen
waarlangs de riolering dient te komen en het probleem van omleiding van het busverkeer.
Er is nog geen beslissing genomen, omdat eerst proefgravingen worden gedaan om na te gaan in hoeverre
het wortelstelsel van de bomen wordt aangetast. In ieder geval zal een boomtechnisch begeleider bij het
onderzoek en uitvoering betrokken blijven.
De werkzaamheden zullen meebrengen dat het Kenaupark ca 2 maanden gesloten zal zijn, maar het blijft
wel voor verkeer toegankelijk.
Johan vraagt hoe de communicatie met de bewoners gaat, waarop Martijn antwoordt dat er wel een
informatie avond wordt georganiseerd, maar er geen inspraakprocedure van toepassing is.
Desgevraagd geeft hij aan dat mogelijk 1 boom gekapt zal moeten worden.
Naast het Kenaupark is de gemeente bezig met een project in de Witte Herenstraat: deze zal worden
heringericht en men hoopt voor de bouwvakvakantie een inspraakavond te organiseren.
De voorzitter bedankt Martijn voor zijn inleiding, waarna deze de vergadering verlaat.
Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Claassen, bewoner van de Kinderhuisvest.
Nu de herinrichting gereed is maken bewoners zich zorgen over de verkeerssituatie, met name als de
Raaksparkeergarage open gaat.
Gezien de complexiteit van de zaak zal de heer Claassen de wensen/ standpunt van de bewoners op schrift
stellen en aan de voorzitter zenden. Tijdens het platform verkeer en vervoer kan de voorzitter dan de
wensen van de bewoners kenbaar maken.
Kees stelt voor de bewoners via mail aan de heer Claassen direct te informeren als uit deelname aan
verschillende platforms blijkt dat er voor hen nieuws is.
De heer Claassen geeft daartoe zijn mailadres door en verlaat daarna de vergadering.
Johanna deelt mee dat er naar aanleiding van de vorige vergadering geen actiepunten waren en biedt
excuses aan voor het niet zenden van de notulen wegens een computerstoring. Na een korte weergave van
de inhoud van de notulen blijkt geen der aanwezigen opmerkingen te hebben.
Agendapunten 1, 2 (inbreng bewoners) en 3 (rioolvervanging Kenaupark) zijn hiermee behandeld.
4. Terugmelding Platform Verkeer en Vervoer van 12 mei 2009.
Bas deelt mee dat tijdens deze bijeenkomst de vraag aan de orde is geweest of de parkeerplaatsen in kleine
straten in de binnenstad niet uitsluitend bestemd zouden moeten worden voor vergunninghouders. De
wijkraad is verzocht aan te geven welke straten in aanmerking zouden behoren te komen.
In aanmerking komen: ’t Krom, Valkestraat, Kokstraat, Bakenesserstraat, Bakenessergracht,
Begijnenbuurt, Lange Wijngaardstraat, Wijngaardstraat, Ridderstraat, Nieuwe Kruisstraat,
Lange Margarethastraat, Zoetestraat, Nieuwe Groenmarkt, Spaarne tussen GOG en Korte Veerstraat,
Nassaustraat en Korte Herenstraat .
Geconstateerd werd dat de geparkeerde fietsen op de Botermarkt een blijvend, niet op te lossen probleem
vormen.

Er komt een nieuw informatiesysteem langs de parkeerroute om aan te geven waar en hoeveel vrije
parkeerplaatsen er zijn.
De Schoteroogbrug wordt op 6 juni a.s. (feestelijk) geopend; daarentegen gaat de Waarderbrug 1 jaar
dicht voor verkeer.
De beweegbare palen die de binnenstad kunnen afsluiten voor verkeer, zullen binnenkort weer gaan
werken.
De rond deze palen gemaakte verhogingen van klinkers dienen als waarschuwing voor fietsers.
5. Evaluatie schoonmaak Bakenesserbuurt
Geconstateerd wordt dat, ondanks korte voorbereiding en late aankondiging, bewoners goed hebben
gereageerd en er heel wat zwerfvuil en onkruid is verzameld. Het onkruid rond de Bakenesserkerk is
heel erg en daar moet werkelijk met professionele kracht schoongemaakt worden.
Het lijkt ook praktisch om eerst het onkruid te laten bespuiten en daarna de wijkschoonmaak te houden.
Kees zal het contract met Spaarnelanden op dit punt nagaan en meedelen dat de schoonmaak een jaarlijks
gebeuren zal worden.
Van de kant van de gemeente is -ondanks de korte termijn- alle medewerking verleend.
Johanna zal Daan de Wilde van de gemeente een bedank mail sturen.
6. Beschikking vaststelling begroting
De penningmeester deelt mee dat betreffende beschikking is ontvangen en een bedrag van 10.000 euro,
hetzelfde bedrag als vorig jaar, is toegewezen.
7. Rondvraag
Kees zal bij het Leefbaarheidsoverleg wijzen op het lawaai dat gebruik van de “kooi” achter ’t Krom
veroorzaakt en vragen dit euvel zsm te verhelpen.
Johan wijst op de onveilige situatie op het Stationsplein; zo is bv de nieuwe zebra niet te zien.
Lucas deelt mee geen antwoord te hebben gekregen op zijn vraag over de bushaltes.
Daarnaast vraagt hij gegevens over de website, ivm een door hem te volgen cursus.
Tenslotte wordt gewezen op de leegstand in de Cronjéparkeergarage en het voornemen van de gemeente
om in de zomermaanden de parkeertarieven daar te verlagen en een pendelbusje naar het centrum te
laten rijden.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.

