
Aan:   Wijkraad Binnenstad 

 

Van:   Jacqueline Pannekeet 

 

Datum overleg: 18 juni 2013 

 

Aanwezig: Leden: Lucas van Kessel (voorzitter), Tineke Snel, Grim 

 Bouwmeester, Tinka Nas (penningmeester), Inge Zuurendonk, Kees Rol, 

Bewoner: de heer Van der Horst 

 

Afwezig: 

 

 

Notulen 

 

Verslag van de vergadering Wijkraad Binnenstad d.d. 18 juni 2013 

 

1. Opening 

  

Lucas van Kessel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Verslag van de vergadering op 14 mei 2013 

 

Inge Zuurendonk merkt op dat het verslag van de vergadering van 12 maart jl. nog moet 

worden gepubliceerd op de site. Tevens deelt zij mee dat de Jaarvergadering is afgehandeld en 

gepubliceerd. Grim Bouwmeester zal een format huisstijl notulen maken. 

ACTIE: Tinka Nas/Grim Bouwmeester 

 

Naar aanleiding van de actiepunten: 

 

- Aggregaatgebruik Spaarne: Kees Rol heeft dit opgepakt. Overlast kan men doorgeven aan 

het meldpunt. De beste manier blijft om mensen over het gebruik aan te spreken. 

- Het onderwerp Straatmuzikanten zal voor een volgend overleg worden geagendeerd. 

- Het Evenementenrapport is onder de aandacht gebracht. 

 

 

3.  Rapport Kruisweg 

 

Grim Bouwmeester merkt op dat ongeacht wat er wordt neergelegd, de trillingen blijven. Er is 

veel overleg geweest met de bewoners en daarna veel mailwisseling met Gerrit Westera 

(KOAC)  en Peter Tobben (gemeente). De trillingsprognose levert een probleem op en het 

grootste probleem blijft de bussen (met name de lege bussen in de nacht). Geconstateerd is dat 

asfaltlagen en/of betonlagen het probleem niet op zullen lossen. Minder bussen en beter asfalt 

zou de beste oplossing zijn. Aanstaande donderdag vindt om 16.00 uur overleg plaats bij de 

gemeente met wethouder Van Doorn en KOAC op de kamer van de wethouder. Grim 

Bouwmeester merkt op alleen te kunnen bemiddelen tussen bewoners en gemeente (de 

wijkraad biedt ondersteuning). Afgewacht zal worden met welke oplossing de gemeente komt 

en er zal worden gemonitord. Overigens heeft KOAC gevraagd om betaling van de twee 

mensen die zij inzetten. De gemeente nodigt deze mensen uit en dient dan ook zorg te dragen 

voor de betaling daarvan. Grim Bouwmeester zal bij het overleg aanwezig zijn. 

ACTIE: Grim Bouwmeester 

 



 

4.  Verslag Horecaoverleg 27-5-2013 

 

Inge Zuurendonk heeft nog niets gehoord van de gemeente over de notulen. Het concept-

verslag horeca zal zij dan ook maar publiceren. Kees Rol zal naar de naam van de persoon 

van het SUS-team vragen t.b.v. het verslag. 

ACTIE: Inge Zuurendonk / Kees Rol 

 

 

5. Straatmuzikanten 

 

De dame (straatmuzikant) op het Stationsplein is diverse malen weggestuurd maar zij komt 

steeds weer terug. Inge Zuurendonk vraagt zich af wie de ontheffingsvoorwaarden controleert. 

Zij heeft deze kwestie doorgegeven aan het OC want er moet iets gebeuren. Handhaving zou 

voor dit soort problemen moeten worden ingezet. Het huidige ontheffingenbeleid van de 

gemeente is geen succes. De wijkagent kan ook eventueel worden benaderd t.w. Han van 

Schaijk. Grim Bouwmeester zal Han benaderen en Kees Rol het OC. 

ACTIE: Grim Bouwmeester / Kees Rol 

 

 

6. Interne overlegstructuur Wijkraad Binnenstad/ 7. E-mailadressen 

 

Besproken wordt hoe gehandeld wordt bij ingekomen e-mails en vragen (wie pakt wat op?). 

Lucas van Kessel deelt hierover mee dat het handig is dat diegene die een zaak oppakt (elk 

volwaardig lid op persoonlijke titel), dit doorgeeft aan de overige leden van de Wijkraad per 

e-mail. Als er zaken geld gaan kosten dient Tinka hierover te worden geïnformeerd. Verzocht 

wordt met CC’s te blijven werken in het e-mailverkeer om elkaar zo volledig mogelijk op de 

hoogte te kunnen houden. Grim Bouwmeester zal zorg dragen voor de juiste (algemene) e-

mailaccounts en adressen. 

ACTIE: allen / Grim Bouwmeester 

 

 

8. Herstborrel plannen 

 

Tinka Nas deelt mee dat voor deze borrels een budget is. M.b.t. de Herfstborrel wordt gedacht 

aan de ‘Occupy-plek’ aan de Parklaan. Ontheffing kan worden aangevraagd. Mensen uit de 

Kruisstraat kunnen dan ook komen. De datum wordt, na overleg, 7 september 2013.  

Er is een partytent beschikbaar. Ter voorbereiding kan er worden geflyerd, er kunnen 

uitnodigingen worden verstuurd en straten worden uitgezocht ten behoeve van deze acties. 

In augustus zal er contact worden gezocht met de leden van de Wijkraad i.v.m. de 

voorbereiding door Lucas van Kessel. 

ACTIE: Lucas van Kessel 

 

 

9. Rondvraag 

 

Tineke Snel geeft aan dat zij graag wat wil betekenen voor de Wijkraad. Lucas van Kessel 

antwoordt hierop dat zij zelf mag beslissen wat zij oppakt.  

 

Inge Zuurendonk deelt mee dat op 2 juli a.s. de Participatie-avond plaatsvindt. Zij vraagt de 

leden van de Wijkraad wil er mee wil doen. De avond vindt plaats in het Broederhuis 

(Nagtzaamplein om 19.30 uur). Tinka Nas geeft aan dat zij mee wil gaan. 



ACTIE: Inge Zuurendonk en Tinka Nas 

 

Grim Bouwmeester merkt op dat de Wijkraad momenteel ook op Twitter en Facebook staat. 

Nieuwsberichten kunnen op deze wijze goed actief worden gedeeld met andere wijkraden 

evenals belangrijke berichten en mededelingen. Grim Bouwmeester zal kijken naar eventuele 

andere netwerkmogelijkheden. Wel dient met selectief te blijven met informatie delen met 

andere wijkraden. Inge Zuurendonk merkt op dat er criteria/handvaten kunnen worden 

gemaakt. Zij zal een lijstje met voorstellen maken. 

ACTIE: Grim Bouwmeester / Inge Zuurendonk 

 

Kees Rol koppelt kort terug;  

- er wordt gewerkt aan het afsluiten van de poort aan de Pietersstraat 

- op 13 t/m 15 december a.s. zal een bloementapijt worden gelegd op de Grote Markt(het 

MKB draagt zorg voor de kosten) 

- Pebbles is gesloten 

- de stedelijke distributie aanvoer binnenstad (winkels) blijft een ingewikkeld verhaal 

- de Parkeervisie is in de gemeenteraad van 16 juni jl. besproken 

- het uitstallingenbeleid gaat gehandhaafd worden (eerst volgt een communicatietraject van 

de gemeente) 

- het overleg tussen wethouder Van Doorn en de Vrienden van de Bakenes is te zien via de 

sitereconstructie Turfmarkt/Spaarne gaat goed, in 4 dagen dient het te zijn gerealiseerd 

- het PWN wil watertappunten gaan plaatsen in de stad 

 

Tinka Nas meldt dat zij heeft gemaild met Michiel Polman over het hek op het Pieterplein. 

Hans Vriend zou het verder opnemen aldus Lucas van Kessel. Bewoners hebben het e.e.a. 

geïnventariseerd.  

 

Lucas van Kessel deelt mee dat er een bijeenkomst is geweest van de afdeling 

Gebiedsontwikkeling (gemeente). Er zijn een aantal nieuwe mensen met nieuwe functies 

aangesteld.  

 

 

10. Sluiting 

 

Juli en augustus zal er niet worden vergaderd in verband met de zomervakantie. 

 

De vergadering wordt afgesloten. 

 

 

 

 


