VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DONDERDAG 20 MEI 2010

Aanwezig:
van de wijkraad: Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris
Kees Rol, lid
Lukas van Kessel, lid.
Johan Rijbroek, lid
Eva Meier, aspirant lid
afwezig met bericht van verhindering: Bas Strikker, voorzitter
Er zijn de volgende buurtbewoners aanwezig:
Buurtbewoner (wil anoniem blijven)
Arnold van der Spek
Ferry Bosgra.
1. Opening/ mededelingen
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door Lukas van Kessel, die bij afwezigheid van Bas Strikker,
tijdens deze vergadering als voorzitter zal optreden.
Alvorens het agendapunt te behandelen , wordt het woord gegeven aan Buurtbewoner, die voorleest uit
een door haar ingezonden brief. Buurtbewoner woont al 25 in de binnenstad en geeft aan door het steeds
toenemende aantal evenementen steeds meer overlast, en dan met name geluidsoverlast, te ervaren. Zij
wijst erop dat de evenementen niet alleen in de loop der jaren talrijker zijn geworden, maar ook
grootschaliger met grotere aantallen bezoekers en veel meer geluid. Zij is van mening dat uitbreiding van
evenementen in de binnenstad een halt toegeroepen dient te worden. Buurtbewoner heeft zich tot de
wijkraad gewend omdat haars inziens haar klachten niet serieus worden genomen door de gemeente. Ook
het meldpunt laat het afweten en zij ontvangt ondanks haar diverse aanmaningen geen behoorlijke
reactie.
Na contact met de heer Struis, de nieuwe evenementen manager van de gemeente, heeft Buurtbewoner een
mail van hem ontvangen waarvan zij de inhoud onbehoorlijk acht.
Kees wijst erop dat Buurtbewoner de overlast in de buurt zou moeten nagaan en haar buren mobiliseren,
omdat men als groep sterker staat en men dan eerder gevolg ziet dan als individu.
Lukas geeft aan dat over deze kwestie heel goed via het NING systeem een discussie gevoerd zou kunnen
worden, waarbij dan ook het standpunt van andere binnenstadbewoners over de geluidsoverlast gepeild
kan worden.
In dit verband wordt erop gewezen dat de geluidsoverlast in de Veerstraat tijdens Koninginnedag
eveneens heel ernstig is geweest.
Met Buurtbewoner wordt afgesproken dat zij haar brief aan de gemeente, waaruit zij heeft geciteerd, aan
de wijkraad zal mailen, Kees haar probleem aan de orde zal stellen tijdens het leefbaarheidsoverleg en hij
Struis zal aanspreken over de inhoud van diens mail aan Buurtbewoner.
De geluidsoverlast zou natuurlijk verminderd kunnen worden als er tijdens evenementen sprake zou zijn
van behoorlijke handhaving.
Lukas zegt toe de kwestie bij Hans Vriend aan te zullen kaarten.
Er zijn geen mededelingen.
ACTIEPUNT KEES EN LUKAS: geluidsoverlast evenementen in de binnenstad nav de brief van
Buurtbewoner
2. Notulen wijkraadvergadering van 15 april 2010 en actiepunten vorige vergadering.
Het concept verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Wat betreft de actiepunten deelt Lukas mee dat de paaltjes in de Bloemertstraat er nog steeds staan.
De borrel in de Magdalenabuurt zal worden gehouden op het pleintje achter de Kraayenhorst; Ferry geeft
aan dat dit de meest geschikte plek is. Als datum en tijdstip wordt in principe vastgesteld zaterdag 5 juni
2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Er dienen flyers gemaakt en verspreid te worden en een luchtkussen, tent,
suikerspinmachine en hapjes en drank geregeld te worden. Daarnaast moeten de onderwerpen worden
vastgesteld die tijdens de borrel door de wijkraad aan de orde worden gesteld.
Gezien het korte tijdsbestek zal de organisatie verder per telefoon en mail gebeuren.
Ferry biedt aan de flyers in de buurt te verspreiden.

3.
Inbreng bewoners.
Naast Buurtbewoner zijn buurtbewoners Ferry Bosgra en Arnold van der Spek aanwezig.
Zowel Arnold als Ferry geven aan belangstelling te hebben voor het werk van de wijkraad en daaraan
eventueel te willen meewerken. Beiden worden door de voorzitter verwelkomt en -na een korte uitleg over
de aard en werkwijze van de wijkraad- uitgenodigd ook komende wijkraadvergaderingen bij te wonen.
4.
Vrijgeven sluitingstijden horeca.
Het is duidelijk dat het merendeel van de bewoners tegen dit door de politiek geopperde plan is.
Hoewel het plan inmiddels alweer van de baan is wordt het wel raadzaam geacht dat de wijkraad
duidelijk het standpunt over deze kwestie kenbaar maakt.
Arnold merkt op dat de ontwikkeling is dat alles toeneemt in intensiteit en in de loop der jaren de
sluitingstijden steeds meer zijn opgerekt met toename van geluid(soverlast). Hij stelt voor in plaats van
een defensieve houding jegens de gemeente, een offensieve aan te nemen.
In ieder geval zal dit punt in het leefbaarheidsoverleg naar voren worden gebracht.
5.
Unilokatie.
De vraag is in hoeverre deze kwestie op dit ogenblik actueel is.
Geconcludeerd wordt dat de gemeente wel alle voorzieningen op één plaats wil concentreren, maar waar
deze plek zal zijn is niet duidelijk. Ferry deelt mee dat van de mogelijke geschikte plekken er wegens
gestelde eisen thans 4/5 panden in aanmerking komen.
Als de vrees wordt uitgesproken dat het mogelijk toch een plek in de binnenstad zal worden, merkt Johan
op dat er een Raadsbesluit is, waaruit blijkt dat de Unilokatie buiten de binnenstad gevestigd wordt.
Johan zal dit nagaan en de wijkraad zal vervolgens een brief aan de gemeente sturen.
ACTIEPUNT JOHAN: Raadsbesluit vestiging Unilokatie.
6.
Zorgruilproject.
Tinka is aanwezig geweest bij de bespreking over invoering in de binnenstad van dit systeem van
burenhulp op basis van wederkerigheid. In enkele buurten, nl de Slachthuisbuurt en Parkwijk,
functioneert het systeem al en kennelijk met goed resultaat.
Kort samengevat betekent het zorgruilproject dat bewoners iets doen voor hun buren en in ruil daarvoor
van hun buren iets terug krijgen, dit in diverse vormen van zorg. Een dergelijk project zou meer
saamhorigheid in een buurt creëren en bv ook betekenen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. De wijkraad is voorstander van toekenning van punten voor het verlenen van zorg, omdat dit
uitruil vergemakkelijkt. Het plan van aanpak zal de wijkraad nog van de gemeente ontvangen.
7.
Philip Frankplein.
Lukas heeft van Alex Jansen van de gemeente gehoord dat op het plein één trafo zal komen, met een
rechte muur, dat de wijkraad inspraak zal krijgen bij de inrichting van het pleintje en dat het de
bedoeling van de gemeente is er een mooi pleintje van te maken.
8.
Rondvraag
Arnold geeft aan dat hij graag iets voor de wijkraad wil betekenen; ook Ferry stelt zich beschikbaar.
Met Ferry wordt afgesproken dat hij zal meehelpen met het organiseren van de Magdalenabuurtborrel en
met Bas en Lukas een afspraak zal maken.
Johan wijst op de publicatie in de Stadskrant van 19 mei jl. over het streng optreden tegen luilakoverlast
ende besluitenlijst van B&W over aanpak van overlast.
Een ander punt waar Johan op wijst is de vertraging van de uitvoering van het Rode Loper project in de
Jansstraat en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de ondernemers in die buurt. Er zal op
korte termijn overleg met gemeente en belanghebbenden plaats vinden.

Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur.

