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Leden van de wijkraad Binnenstad
Tinka Nas
13 juni 2012
15 mei 2012
Tinka Nas, lid wijkraad
Lucas van Kessel, lid wijkraad
Cees Rol, lid wijkraad
Leo Hellinga, lid wijkraad

Bas Strikker, voorzitter (met bericht van verhindering)
Eva Meijer, lid wijkraad (wegens vakantie)
Raymond Oudenboom, aspirant wijkraadslid

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.15 mei 2012
1. Opening en mededelingen
Daar de voorzitter hedenavond niet aanwezig is, neemt Lucas van Kessel diens taak waar en opent
de vergadering.

2. Notulen van de vergadering d.d. 18 april 2012
De notulen van deze vergadering dienen op bepaalde punten gewijzigd c.q. aangevuld te worden.
Tinka zal dit op zich nemen. Als dit is gebeurd zullen de notulen op de site kunnen worden
geplaatst.
Actie; Tinka en Bas
N.a.v. de notulen;
Punt 4, actiepunt Lucas; Leo heeft de betreffende bijeenkomst over het Parkeerbeleid in de
Cronjégarage bijgewoond. Hij heeft hierover een kort verslag geschreven. Samengevat komt het
er op neer dat de bijeenkomst teleurstellend was en voornamelijk ging over parkeren in de Cronjé
buurt. Er waren nauwelijks mogelijkheden om aandachtspunten naar voren te brengen. Het was
éénrichtingsverkeer vanuit de gemeente. Bas heeft wel een bezwaarschrift geschreven m.b.t. het
voorgenomen parkeerbeleid en dit bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Het bezwaarschrift
is gepubliceerd op de website van de wijkraad. Afgesproken wordt dat ook zal worden
ingesproken op de commissievergadering waar dit onderwerp aan de orde komt.
Punt 5; er zal een enquête worden gehouden onder alle bewoners van de binnenstad over het
onderwerp ‘communicatie’ Met name zal worden gevraagd hoe de bewoners willen worden
geïnformeerd door de wijkraad. Tinka zal een voorbeeldenquête opzoeken en zenden naar Lucas
en Leo die zich hiermee bezig gaan houden.
Actie Tinka
Besloten wordt om een button op de wijkraadssite te creëren waar mensen zich kunnen aanmelden
voor de nieuwsbrief.
Actie: Tinka
In een laatste huis aan huis mailing zal de bewoners op deze mogelijkheid worden gewezen en zal
hen gevraagd worden om zich aan te melden.
Punt 6; Alle wijkraadsleden (behalve Cees) hebben inmiddels de cursus Pleio gevolgd. Er is een
groep aangemaakt en er wordt al druk gecommuniceerd met andere leden van het platform.
Punt 7; een borrel houden in de Lutherse kerk blijkt geen optie. Besloten wordt om de borrel te
houden op het Pieterpleintje op 30 juni a.s. van 16.00 tot 19.00 uur. Een kleine vergunning dient
bij de gemeente te worden aangevraagd.
Actie: Lucas
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3. Unilocatie
Bekend is geworden dat de keuze voor de te vestigen unilocatie is gevallen op de locatie die is
gevestigd aan Klein Heiligland. Het is niet in onze wijk maar wel vlakbij. De wijkraad is van
mening dat gekozen is voor de minst geschikte locatie.
4. Rondvraag
 Tinka meldt dat zij samen met enkele bewoners, de heer de Wilde van de afdeling Groen van
de gemeente en Alex de tuin van het Vroonhof heeft bekeken teneinde te beoordelen of hier
nog wijzigingen in de begroeiing zouden moeten worden aangebracht. Besloten is om in het
najaar de twee dode bomen te vervangen door appelbomen. De rozenstruiken zullen worden
verwijderd en vervangen door taxusheggen. Daarnaast zal in de bakken nieuwe lavendel en
stokrozen worden gepland door de gemeente en door Tinka
Actie : Daan en Tinka (is inmiddels gebeurd)
 Lucas meldt dat hij voornemens is om op 23 mei het overleg speelruimteplan in het ABC bij te
wonen. Hij zal hierover in de volgende vergadering terug melden.
 Afgesproken wordt dat Lucas en Leo zich in verbinding stellen met de gemeente om een
enquête te ontwikkelen, zie agendapunt 1, onder punt 5
Actie; Leo en Lucas
 Nog niet iedereen heeft zich aangemeld op Pleio. Afgesproken wordt dat iedereen zich zal
aanmelden.
 Binnenkort zal een wijkschouw worden gehouden in de buurt rondom het Pieterpleintje. Een
datum moet nog worden geprikt.
Actie; Leo en Lucas

