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Leden van de wijkraad Binnenstad
T.Nas
14 mei 2012
18 april 2012
Tinka Nas, lid wijkraad
Lucas van Kessel, lid wijkraad
Leo Hellinga, lid wijkraad
Kees Rol
Bas Strikker, voorzitter
Raymond Oudenboon, aspirant wijkraadslid
Eva Meijer, lid wijkraad (wegens vakantie)

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.18 april 2012
1. Opening en mededelingen
Lucas neemt de voorzitter waar die niet aanwezig kon zijn en opent de vergadering.

2. Notulen vergaderingen maart en april
De notulen van maart moesten nog worden goedgekeurd. Dit is inmiddels via mail gedaan waarna de
notulen door de voorzitter op de website zijn geplaatst. De notulen van april zijn wederom pas één dag
van te voren aangeleverd. Dit belemmert de wijkraadsleden in de goede uitoefening van hun taken, met
name uitvoering van actiepunten levert problemen op. Besloten wordt om naar een andere notuliste uit te
zien. Lucas en Tinka zullen geschikte kandidaten benaderen. Tinka zal J. Kabel inlichten.
Tot hier ….
3. …………
Dit punt is onder agendapunt 1 behandeld.

4. Wijkcontract
Om strekking en werking van het wijkcontract nader toe te lichten is Hans Vriend uitgenodigd.
Hij zet uiteen dat het in feite een opsomming betreft van punten –ook al zijn deze al eerder aangekaart
bij de gemeente- die niet zijn opgelost en voor bewoners van belang zijn.
De wijkraad geeft betreffende punten aan in het contract en vraagt daarmee de gemeente deze te
behandelen.
De verantwoordelijke wethouder ondertekent het contract, hetgeen meebrengt dat e.e.a. meer kracht
heeft en voor politie een reden zal vormen prioriteit daaraan te geven.
Door het contract zullen simpele zaken zoals bij voorbeeld extra verlichting, plaatsen of weghalen van
straatmeubilair sneller geregeld kunnen worden.
Parkeervisie.
De wijkraad brengt naar voren dat steeds meer parkeerplaatsen in de binnenstad verdwijnen en het
daardoor voor bewoners steeds lastiger wordt hun auto op aanvaardbare afstand van hun woning te
parkeren.
Dan wordt het onredelijk geacht dat voor het gebied Vijfhoek/Raaks/Heiligelanden een specifiek
parkeerbeleid wordt ontwikkeld en voor de rest van de binnenstad niet. Geconcludeerd wordt dat één
systeem voor de hele binnenstad dient te gelden.
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Er bestaan in principe geen bezwaren tegen een parkeerregime, maar dan zou het parkeren voor
bezoekers geregeld dienen te worden via vignet of andere goedkopere wijze dan nu het geval is en er zou
een wachtlijst voor parkeervignetten dienen te komen.
De vraag wordt gesteld of het gratis parkeren op zondagen blijft bestaan gezien het huidige beleid met
betrekking tot de koopzondagen.
Komende maandag 23 april a.s. vindt een discussie met de wethouder plaats in de CronjéParkeergarage over deze kwestie; Lucas zal daar heen gaan.
ACTIEPUNT LUCAS: discussie parkeerbeleid bijwonen.
Dan blijkt weer een voorstel om een onderzoek te doen naar een parkeergarage in het oostelijk deel van
de binnenstad gedaan te zijn.
Gezien alle onderzoeken in het verleden naar dergelijke plaatsen en de uitkomst daarvan is de wijkraad
van mening dat een dergelijk voorstel definitief van de baan moet.
Tenslotte komt ook het parkeren van fietsen ter sprake: ondanks alle voorzieningen om (gratis) de fiets te
parkeren blijven fietsers hun fiets voor hun plaats van bestemming parkeren.
De wijkraad meent dat excessen in het parkeren van fietsen moeten worden aangepakt.
Opgemerkt wordt dat oude fietsen die langere tijd ergens geparkeerd staan gemeld kunnen worden bij nr
14023, waarna ze worden weggehaald.

5. Evaluatie jaarvergadering.
De plaats van vergaderen wordt beter geacht dan de vroegere,.
Gezien alle kosten die gemaakt zijn, is het rendement niet hoog.
Hans Vriend stelt voor een enquête onder de binnenstadbewoners te houden naar de door hun gewenste
wijze van informatie. Hij deelt mee dat een dergelijke enquête gefaciliteerd kan worden door de
gemeente via het Bureau Statistiek.
Leo en Raymond bieden aan het door Hans voorgestelde op te pakken.
ACTIEPUNT LEO EN RAYMOND: enquête
Raymond stelt voor via een kraampje op de Grote markt informatie te verschaffen.

6. Pleio
Dit is de naam van een netwerk, te vergelijken met facebook, bestemd voor gebruikers die in
overheidsdienst werkzaam zijn. Echter bestaat ook de mogelijkheid om te linken met niet-ambtenaren.
Tinka en Lucas delen mee dat zij al een account hebben aangemaakt, terwijl Hans aangeeft dat het zinvol
is dat zoveel mogelijk “professionals” een account aanmaken om zo van alle mogelijkheden die een
dergelijk netwerk biedt gebruik te maken .
Hans biedt leden van de wijkraad aan onderricht in Pleio te geven op 3 mei a.s. om 19.30 uur in
Binnensteeds.
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7. Wijkraadborrel
Besloten wordt als plaats voor eerstkomende borrel de Witte Herenstraat te kiezen.
Lucas zal nagaan welke datum daarvoor in aanmerking komt en wat het thema van de borrel zal worden.
Vervolgens zal hij dit telefonisch doorgeven.
ACTIEPUNT LUCAS: datum en thema wijkraadborrel

8. Foto nieuwe leden wijkraad
Wegens afwezigheid van Cees zal de foto op een ander tijdstip genomen worden
.
9.

Rondvraag
Gewezen wordt op de overlast van graffiti; dit kan ook een punt voor het wijkcontract zijn.
Bewoners van de Kruisweg klagen over trillingen die hun huizen aantasten en wijzen op scheuren in het
wegdek. Aan deze kwestie wordt door de gemeente gewerkt en de bewoners zullen een rapport
ontvangen.
Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering.

