VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2010

Aanwezig:
van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris
Kees Rol, lid
Lucas van Kessel, lid.
Johan Rijbroek, lid
Eva Meijer, aspirant lid
Voorts is aanwezig:
binnenstadbewoner Chiel Kleipool
terwijl vanaf 21.00 uur Dilia Leitner, gemeenteraadslid voor D66, de vergadering bijwoont.

1.

Opening en mededelingen

De vergadering wordt om ca 20.10 uur geopend door de voorzitter, Bas Strikker.
Bas verwijst naar de website voor agenda en vergaderdata van de wijkraad.
Vervolgens refereert hij aan de door D66 georganiseerde debatavond van gisteravond (woensdag 15
september) over de sluitingstijden voor de horeca.
Omdat deze kwestie voor de binnenstad van groot belang is, is het ook hedenavond een agendapunt en zal
Dilia Leitner van D66 daarom bij deze vergadering aanwezig zijn.
Bas deelt mee dat wegens een computerstoring de mailbox overvol is, doch de computerproblemen
inmiddels verholpen zijn en bewoners die gemaild hebben een antwoord zullen krijgen.
Bas, Tinka en Johanna hebben de uitvaartdienst van Chris van Velzen in de Bavo bijgewoond; daarnaast
heeft Bas namens de wijkraad het condoleanceregister getekend.
De ontwikkelingen rond het Philip Frankplein lijken thans op een laag pitje: er is kort voor de
zomervakantie wel over groenvoorziening gesproken, maar een duidelijke invulling is er nog niet. Juist
heden is een mail van Alex Jansen ontvangen waarin wordt aangegeven dat de “club van 100“ diverse
aardige ideeën heeft voor de inrichting van het pleintje.
Van vorige vergadering staat nog:
ACTIEPUNT LUKAS: contact opnemen met Alex Jansen over inrichting van het Philip Frankplein en
samenstelling van het comité van belanghebbenden.

2.

Notulen wijkraadvergadering van 20 mei 2010 en actiepunten vorige vergadering

Het concept verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3.

Binnengekomen berichten

-Geconstateerd wordt dat in het vaarseizoen afval van de aangemeerde schepen niet behoorlijk kan
worden verwerkt. Dit leidt tot achterlating van zakken op de kade, welke zakken vervolgens al dan niet
opengescheurd op de kade en in het water als zwerfvuil langere tijd blijft liggen/drijven.
De wijkraad bracht dit probleem jaren geleden al onder aandacht van de gemeente.
Plaatsing van ondergrondse afvalcontainers zou mogelijk dit probleem kunnen verhelpen, doch uitvoering
van het plan tot plaatsing van dergelijke containers ondervindt vertraging, onder meer wegens wijziging
van bestemmingsplan. Kees zal het punt aankaarten bij het platform leefbaarheid.
ACTIEPUNT KEES: aandringen op plaatsing van containers voor scheepsafval.
-Bewonersvereniging Nieuwe Gracht heeft haar afschuw kenbaar gemaakt over plaatsing van een aantal
grote beton blokken en het creëren van 6 parkeerplaatsen op de brug over de gracht.
Behalve gevaarlijk en onesthetisch is dit in strijd met het ook door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten voorgestane beleid dat bruggen leeg behoren te zijn.
De wijkraad ondersteunt van harte het standpunt dat de brug leeg dient te zijn en een fraaie doorkijk
over de Nieuwe Gracht moet bieden.
ACTIEPUNT BAS: artikel schrijven en op website plaatsen met foto.
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-Een bewoner van de Kromme Elleboogsteeg heeft geklaagd over overlast veroorzaakt door bezoekers
van “Stalker”, het betreft niet alleen lawaai maar ook uitwerpselen, urine, kots etc.
Stalker heeft vergunning tot 04.00 uur. Betreffend probleem is tevens een belangrijk (volgend)
agendapunt van deze vergadering.
De wijkraad zal elk redelijk voorstel van bewoners tot vermindering van de problemen steunen en
daarnaast actie ondernemen tegen eventuele verruiming van de horecasluitingstijden.
ACTIEPUNT BAS: bewoner antwoordmail zenden.
-Geconcludeerd wordt dat de overlast veroorzaakt door scooters en brommers, zeker wat geluidsoverlast
betreft, is teruggebracht. Het optreden van politie daartegen zal daartoe zeker hebben bijgedragen.
Echter wordt opgemerkt dat motorrijders nog wel overlast veroorzaken.
Van de politie is een verzoek ontvangen of de wijkraad medewerking wil verlenen aan hun enquête; via de
website zal verwezen worden naar deze enquête van de politie.
ACTIEPUNT BAS: website aanpassen en naar enquête verwijzen.
-Johan geeft een overzicht van de feestelijkheden die 30 september a.s. in Jans-, Kruis- en Smedestraat
door hem mede worden georganiseerd ter ere van de “Rode Loper”. De ondernemers in de straat zullen
een braderie houden, er zal een podium komen voor muzikanten, er kan gedanst worden , om enkele van
de activiteiten op te sommen. De wijkraad zal de organisatie steunen in die zin dat er door middel van een
groot artikel op de website aandacht gevestigd zal worden op de feestelijke opening van de Rode Loper.
Daarnaast kan de wijkraad behulpzaam zijn bij het verspreiden van folders.
-De in principe op 25 september a.s. geplande wijkraadborrel in het Ripperdapark blijkt niet haalbaar en
besloten wordt de borrel te houden op zaterdag 11 december a.s. als “Kerst”borrel.
Tinka is dan afwezig; in haar plaats zal Lucas de organisatie op zich nemen. Bas zal het voor de
wijkraadborrel bestaande draaiboek aanpassen en de vereiste vergunning aanvragen.
Johanna zal met Lucas de organisatie verzorgen.
ACTIEPUNT BAS: draaiboek wijkraadborrel aanpassen en vergunning aanvragen.
ACTIEPUNT LUCAS, JOHANNA: organisatie en flyer 11 decemberborrel.

4.

Verruiming sluitingstijden horeca

Het plan circuleert om de sluitingstijden voor de horeca gedurende de gehele week vrij te laten. Met name
de Partij v.d. Arbeid blijkt een voorstander van dit plan, terwijl burgemeester en politie tegen lijken te
zijn.
Op de door D66 op 15 september jl. georganiseerde discussieavond over dit onderwerp hebben Bas en
Jeroen Fritz, gemeenteraadslid voor de PvdA, uitvoerig voor en tegen argumenten naar voren gebracht.
Via onze website is deze discussie te volgen.
Jeroen heeft aangegeven met de wijkraad over deze kwestie in gesprek te willen gaan.
Zoals al eerder aangegeven, is de wijkraad absoluut tegen verruiming van sluitingstijden en -in
tegenstelling tot sommige politieke partijen- van mening dat voor binnenstadbewoners de overlast bij
verruimde sluitingstijden niet meer te dragen zal zijn, mede omdat dan gedurende de gehele week elke
nacht overlast zal worden veroorzaakt, in plaats van gedurende bepaalde nachten bepaalde tijden.
ACTIEPUNT BAS: stuk op website plaatsen met verslag over discussie op 15 september jl.
Tinka wijst op de in West Friesland gestarte actie “Vroeg op stap”, waarbij cafébezoekers gestimuleerd
worden vroeger te gaan stappen doordat cafés vroeger sluiten en daarnaast een (strenger) deurbeleid
wordt gehanteerd. Lucas stelt voor Hans Vriend te benaderen over het deurbeleid en eventuele
verruiming van de openingstijden.
ACTIEPUNT LUCAS: contact opnemen met Hans Vriend over deurbeleid en sluitingstijden.
Chiel stelt voor om die cafés die laat open zijn een extra belasting te laten betalen en de opbrengst te
storten in een fonds, waaruit benadeelden een schadevergoeding zouden kunnen krijgen.
Andere voorstellen zijn: (preventief) folders uitdelen, waarin duidelijk wordt vermeld welke boetes op het
veroorzaken van overlast staan, het voeren van een “lik op stuk” beleid, betere handhaving.
Het wordt raadzaam geacht na te gaan hoe de ervaringen zijn in andere steden, die al een dergelijk beleid
kennen en ook bij andere wijkraden, ook in andere steden, informatie in te winnen.
Met de politie zal overleg dienen plaats te vinden over de wijze van handhaving, daartoe zal als eerste stap
de wijkagent worden uitgenodigd voor een het bijwonen van een volgende wijkraadvergadering.
Naast een uitnodiging aan de wijkagent zal dan ook een uitnodiging aan Hans Vriend worden gezonden.
ACTIEPUNT BAS: wijkagent en Hans Vriend uitnodigen.

-3Kees stelt voor de kwestie aan de orde te stellen in het platform leefbaarheid.
De wijkraad blijft bij het eerder ingenomen standpunt dat cameratoezicht een goede aanvulling zou
vormen op te treffen maatregelen tegen overlast in de binnenstad en betreurt het dat hiervoor niet
voldoende draagvlak aanwezig is bij politiek en politie.
In ieder geval wordt benadering van alle politieke partijen de beste manier geacht om het standpunt van
de wijkraad kenbaar te maken, mocht men inderdaad overgaan tot verruiming van de openingstijden.

5.
Rondvraag.
-Tinka deelt mee te hebben deelgenomen aan de ontwikkeling rond het “zorgruil“ project. Samengevat
komt het erop neer dat bewoners via een soort marktplaats op internet, of via kaartjes op de wijkcentra
diensten kunnen vragen en/of aanbieden. Door bemiddeling van “zorgmanagers” wordt aanbod en vraag
gekoppeld. In verschillende delen van de stad wordt al proefgedraaid met dit project en de eerste
ervaringen worden positief genoemd. Een officiële aftrap van het project zal op een later tijdstip plaats
vinden. Tijdens afwezigheid van Tinka zal Eva haar vervangen.
-Lucas deelt mee zich sterk te zullen maken voor een zebrapad bij school “de Kring”, op de hoek van
Parklaan, Spaarne, Friese Varkensmarkt.
-Johan deelt mee dat er thans verkeersregelaars staan bij de bussen op de Parklaan; gezien alle
verschillende verkeersdeelnemers en de onduidelijke situatie geen overbodige luxe.
De mogelijkheid bestaat dat een rotonde wordt aangelegd, daar zou de wijkraad achter staan.
Johan deelt voorts mee dat de bewegwijzering rond het station wordt verbeterd en ook op de kruisingen
Parklaan/Jansweg en Parklaan/Kruisweg verkeersregelaars komen.
-Eva wijst erop dat een zebrapad op de Parklaan/Jansweg ook nodig is.
-Kees deelt mee dat 1 januari 2012 wordt aangehouden als streefdatum voor de aanvang van plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers.
Voorts dat er een plan wordt gemaakt om toegang te weigeren aan horecagangers, die misbruik maken en
tenslotte dat de tweede RIBW-vestiging in het Scheepmakerskwartier in het pand van Korzelius aan de
Papentorenvest wordt gevestigd.
Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur.

