VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 17 NOVEMBER 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 zijn aanwezig binnenstadbewoners: Ernst van der Horst en Maarten Loos
Daarnaast is aanwezig: Han van Schaik, wijkagent voor de Stations- en Begijnebuurt

1.

Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter, Bas Strikker.
Bas heet Han van Schaik, de wijkagent voor de Stations- en Begijnebuurt welkom en deelt mee dat
Han komt kennismaken met de wijkraadsleden en na agendapunt 3 een toelichting zal geven over zijn
werkzaamheden.

2.

Notulen vergadering 13 oktober en actielijst

De concept notulen notulen van beide voorgaande vergaderingen worden ongewijzigd goedgekeurd en
daarmee vastgesteld. Bas zal beide verslagen op de wijkraadwebsite plaatsen.
Johan deelt mee het stadsgesprek over de begroting te hebben bijgewoond; hij achtte dit niet tot
duidelijke uitkomst leiden.
Tevens heeft Johan de bespreking bijgewoond over de uitbreiding van hotel en b&b accommodatie; het
zou de bedoeling zijn een hostel in de Spaarnwouderstraat te vestigen.
De kwestie rond eventuele gehele/gedeeltelijke afsluiting van de Kromme Elleboogsteeg zal Kees in
eerstkomend leefbaarheidsoverleg aan de orde stellen en de uitkomst daarvan wordt afgewacht.
De wijkagent wijst erop dat de Turfsteeg ook een hek heeft waardoor deze aan één kant afgesloten kan
worden: een dergelijke oplossing zou mogelijk ook voor de Kromme Elleboogsteeg kunnen werken.
Bas deelt mee dat aan het plan van Fer Daaldrop om alle binnenstadsbewoners een nieuwjaars kaart te
zenden niet verder door de wijkraad wordt meegewerkt.

3.

Wijkraad de buurt in: borrel in het Ripperdapark op zaterdag 11 december a.s.

Lucas en Johanna zijn bezig met de organisatie en hebben een tekst voor de uitnodiging opgesteld.
Tinka zal deze aanpassen, waarna Paswerk zal worden ingeschakeld voor het printen.
Eind november zullen dan de uitnodigingen in de buurt worden verspreid.

Intermezzo: kennismaking met wijkagent Han van Schaik
Han zet uiteen dat in totaal 4 wijkagenten functioneren verdeeld over de binnenstad en dat hij de
verantwoording heeft over de Stations- en Begijnebuurt.
Naast Han zijn Paul de Rooy (alcohol en drugs), Jan Siertsema (ondernemers, winkeliers en horeca) en
Natasja Stuy (Brijder, prostitutie, vrouwen- en jeugdproblematiek) in de binnenstad actief.
Han houdt zich ook speciaal bezig met het jongerenprobleem in de binnenstad, zoals hangjongeren,
alcohol- en drugsprobleem bij jongeren, overlast veroorzakend groepsgedrag van jongeren in
supermarkten en ook dat na horecabezoek in het weekeinde.
Han geeft bij laatstgenoemd punt aan dat niet alleen de overlast veroorzakende jongeren, maar ook de
kroegen in de omgeving worden aangepakt.
Han benadrukt dat hij uitsluitend voor kwesties die zich afspelen in de Sations- en Begijnebuurt
aangesproken dient te worden en geeft daartoe zijn emailadres:
han.van.schaik@kennemerland.politie.nl

-

4.

2–

Inrichtingsplan Philip Frankplein

Geconstateerd wordt dat weinig te melden valt over ontwikkelingen. Wel heeft Alan Barker kennelijk een
nieuw ontwerp voor de inrichting gemaakt.

5.

Wijkraad en Centrum Managementgroep

Er bestaat een convenant voor de binnenstad, waarbij naast gemeente, ondernemers en wijkraden uit de
binnenstad partij zijn. Ofschoon de wijkraad wel heeft mee- ondertekend, heeft zij geen stem in het
overleg tussen partijen.
In het kader van de voorgenomen bezuinigingen blijkt de Centrum Managementgroep zodanig getroffen
dat uit naam van de gehele binnenstad een protestbrief aan de gemeente is gezonden.
Dit is echter gebeurd zonder voorafgaand overleg en dus niet alleen zonder medeweten, maar ook zonder
toestemming van de wijkraad.
Geconcludeerd wordt dat deze brief niet ongevraagd namens de wijkraden verzonden had mogen worden;
niet alleen de wijkraad binnenstad wist van niets, ook de andere wijkraden bleken niet op de hoogte van
deze door de Centrum Managementgroep ondernomen actie.
Aangezien uit een vervolgens ontstane discussie blijkt dat niet geheel duidelijk is wat deze Centrum
Managementgroep doet en welke hun doelstellingen zijn, wordt voorgesteld een volgende vergadering
iemand uit te nodigen die een uiteenzetting over deze groep kan geven.
ACTIEPUNT TINKA: brief aan Centrum Managementgroep zenden met bezwaar tegen verzenden brief
en Fred Postma uitnodigen voor uitleg.

6.

Café-meubilair in Spekstraat

In de Spekstraat heeft een café tegen de achterkant van de Vleeshal een grote bank van zg sloophout doen
plaatsen. De bewoner die daar tegenover woont heeft bij de wijkraad geklaagd over overlast die hij ’s
nachts ondervindt van dan op die bank hangende passanten.
Kees wijst op de verruiming van de regels voor inrichting van terrassen. Kees en/of Johan zullen deze
kwestie naast die van afsluiting van de Kromme Elleboogsteeg bij eerstkomend leefbaarheidsoverleg aan
de orde stellen.
ACTIEPUNT KEES/JOHAN: toelaatbaarheid permanente houten bank in de Spekstraat en afsluiting
dmv hek(ken) van Kromme Elleboogsteeg.

7.

Nieuwjaarswens Wijkraad Binnenstad voor 2011

Bas zal Rein vragen een ontwerp voor een nieuwjaarswens te maken om op de website te plaatsen.
ACTIEPUNT BAS: Rein benaderen voor ontwerp nieuwjaarswens op website.

8.

Rondvraag

Tijdens het platform verkeer is meegedeeld dat het dmv elektrische karretjes bevoorraden van de
binnenstad wordt uitgebreid.
De tweede of derde week van december wordt de Rode Loper feestelijk geopend.
Half december verdwijnen de bussen van de Parklaan en zal een busremise op het Stationsplein in
gebruik worden genomen.
Wethouder van Doorn zal voorstel doen voor een nieuw parkeerbeleid.
De motie over wijzigingen in structuur en inhoud van de wijkraden is goedgekeurd.
Verkeersproblemen bij “De Kring” zijn door Kees tijdens het leefbaarheidsoverleg aan de orde gesteld,
maar zullen door Johan nogmaals naat voren worden gebracht.
ACTIEPUNT JOHAN: verkeerssituatie bij “de Kring” bij leefbaarheidsoverleg aan de orde stellen.
Nieuwe vergaderdata moeten worden vastgesteld; in principe wordt voor de woensdagavond gekozen.
Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.

