VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DONDERDAG 15 APRIL 2010

Aanwezig:
van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris
Kees Rol, lid
Lucas van Kessel, lid.
Eva Meier, aspirant lid,
afwezig met bericht van verhindering: Johan Rijbroek, lid
Er zijn geen buurtbewoners aanwezig.
1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen/ actiepunten vorige vergadering
De vergadering wordt om 20.20 uur geopend door de voorzitter.
Bas deelt mee dat volgende week dinsdag overleg met andere voorzitters van wijkraden uit de binnenstad
plaatsvindt, dit op uitnodiging van Hans Vriend en Alex Jansen van de gemeente.
Daarbij zullen zeker aan de orde komen het parkeren in de binnenstad en publiciteit voor het NING
systeem.
Kees deelt mee dat tijdens het City-overleg de vraag of de jaarlijkse kermis op de Groote Markt moet
blijven aan de orde is geweest; dit punt zal tijdens de rondvraag worden behandeld.
Lucas heeft contact gehad met Hans Vriend over de paaltjes in de Bloemertstraat.
Tinka heeft de brief van de voorzitter van de wijkraad Bosch en Vaart beantwoord zoals tijdens vorige
vergadering aangegeven.
Bas deelt mee dat hij de kwestie rond de hangjongeren in de Stoofsteeg op NING heeft geplaatst en wijst
er nogmaals op dat het de bedoeling is dat het DB-overleg over enige tijd door dit systeem wordt
vervangen.
Er zijn geen vragen/opmerkingen van bewoners binnen gekomen.
2. Notulen vergadering van 10 maart 2010
Het concept verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Evaluatie jaarvergadering 17 maart en goedkeuring van het verslag van deze vergadering
Geconstateerd wordt dat een redelijk aantal (30) bewoners aanwezig was, daarnaast enkele raadsleden en
twee afgevaardigden uit de joodse gemeenschap.
De voordracht van Ok de Jong, regent van het Hofje van Bakenes, over de toekomst van het Philip
Frankplein was zeer bevlogen en valt te beluisteren via de website.
De sfeer tijdens de vergadering werd door aanwezige leden als prettig ervaren.
Het verslag dat is opgemaakt naar aanleiding van de tijdens de jaarvergadering opgenomen geluidsband
wordt doorgenomen en na enkele aanpassingen goedgekeurd en op de website gezet.
4. Wijkraad de wijk in: lenteborrel Magdalenabuurt
Als datum en tijdstip voor de borrel wordt vastgesteld: zaterdag 5 juni a.s. van 16.00 tot 18.00 uur.
De meest geschikte plaats voor het houden van de borrel is de binnentuin.
Thema voor de borrel is het verkeersprobleem in de buurt en de Unilokatie.
Het draaiboek zoals voor de Kerstborrel opgesteld, kan ook voor deze borrel worden overgenomen voor
organisatie en uitvoering.
Voormalig wijkraadlid Adri, die in de Magdalenabuurt woont, zal worden uitgenodigd om eerstkomende
wijkraadvergadering bij te wonen.
Bas zal informeren of het opblaasbare kasteel ook weer op 5 juni a.s. gehuurd kan worden.
ACTIEPUNT BAS: Adri uitnodigen en kasteel huren.
5. Voortgang Philip Frankplein: beoordeling laatste voorstellen
Bas en Lucas hebben een bijeenkomst bijgewoond waar alle betrokken partijen aanwezig waren. Tijdens
deze bijeenkomst is het voorstel gedaan om één trafostation te plaatsen met een aan de omgeving
aangepaste muur. Voor een dergelijk ontwerp waren twee varianten gemaakt; zowel de regenten als de
wijkraad gaan akkoord met variant twee. Deze variant betreft een muur met een hoek, waarbij de meeste
openbare ruimte blijft bestaan.

Ofschoon ideeën naar voren worden gebracht over inrichting van een plek -zonder trafostation- waar
joodse slachtoffers kunnen worden herdacht, met (binnen)tuin, wordt het raadzaam geacht met het thans
voorliggende voorstel akkoord te gaan. Lucas zal Alex Jansen mailen dat de wijkraad akkoord gaat met
variant twee.
ACTIEPUNT LUCAS: Alex melden dat variant twee akkoord is.
6. Rechtmatigheid parkeervergunningen uitritten
Naar aanleiding van onduidelijkheid over parkeren op kruizen ten behoeve van niet meer als zodanig in
gebruik zijnde uit-/inritten, wordt besloten een oproep aan bewoners te doen om dergelijke plaatsen aan
de wijkraad te melden, evenals plaatsen die oneigenlijk als invalidenparkeerplaats worden gebruikt.
In dit verband zal tevens worden nagegaan hoe het bestemmingsplan luidt.
7. Rondvraag
Kees brengt naar voren dat zijns inziens de vraag of de kermis op de Groote Markt dient te blijven
positief beantwoord moet worden, echter wel met goede handhaving.
Eensluidend wordt niet over deze kwestie gedacht, omdat het anderzijds een te grote belasting wordt
geacht voor een dergelijk historisch deel van de binnenstad.
Lucas wijst op de mogelijkheid om via Impromo.nl reclame voor de wijkraad te maken.
Daarnaast stelt hij voor tijdens de borrel te trachten nieuwe wijkraadleden te werven.
Tinka stelt voor bij de uitnodiging voor de borrel bv een loterij te houden.

Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.20 uur.

