
 

 

 
Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.14 november 2012 
 

 

1. Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen en geeft het woord aan Jeroen Boer.  

Deze deelt mee dat hij schaduwraadslid van de VVD fractie is en met name de Cie Beheer in portefeuille 

heeft. Hij kent het werk van de wijkraden, heeft in de wijkraad Burgwal gezeten en bezoekt regelmatig 

vergaderingen van wijkraden. 

 

2. Notulen van de vergadering op 17 oktober 2012 

 

De notulen zijn in concept aan de leden van de wijkraad gezonden. 

Enkele wijzigingen/aanvullingen zijn voorgesteld en na dienovereenkomstige aanpassing zijn de notulen 

goedgekeurd en vervolgens op de website geplaatst. 

Wat betreft de actiepunten van vorige vergadering deelt Cees mee inmiddels o.a. contact te hebben gehad 

met René Rood van de Magdalenabuurt en volgende vergadering over zijn vorderingen met de organisatie  

verslag te zullen doen. 

ACTIEPUNT CEES: verslag voortgang organisatie Unilokatie. 

Bas deelt mee dat in het bestemmingsplan niets vermeld wordt over de bomen langs de Bakenessergracht.  

De stadsplanoloog,  Gonda Ruiteman,  heeft Bas enige informatie daarover gegeven, welke op de website 

zal worden geplaatst. 

Voorts deelt Bas mee dat alle bewoners per brief door de gemeente in kennis zullen worden gesteld van de 

te houden informatieavond. De Bakenes staat op de agenda van de Cie Ontwikkeling op 15 november a.s. 

De vraag wordt gesteld of de wijkraad al een idee heeft over de zienswijze mbt het bestemmingsplan. 

Bas antwoordt daarop dat het plan grotendeels vastligt en het meer in de lijn ligt dat individuele bewoners 

actie ondernemen. 

Een andere bewoner wijst op de onzekerheid over het terrein van Sloothaak, dat een groot gebied beslaat. 

Bas antwoordt dat daarop een bedrijfsbestemming blijft gevestigd. 

Voorts bestaat onduidelijkheid over een gebied achter de nrs 13-27, dat eigendom is van architect van Delft.  
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Aangedrongen wordt op ontwikkeling van een zienswijze door de wijkraad over invulling van betreffend 

gebied en daarnaast op een pro actieve rol van de wijkraad, bij voorbeeld door het organiseren van een 

avond voor de bewoners. 

Hans Vriend wijst op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners, maar omdat er grote belangen op het 

spel staan ten aanzien van de ontwikkeling van beide gebieden, acht de wijkraad het raadzaam voor 

bewoners over deze kwestie en avond te beleggen en wel in januari 2013. 

ACTIEPUNT BAS: organisatie van een avond over de ontwikkeling van het gebied van van Delft. 

Over het Pieterpleintje wordt meegedeeld dat inmiddels een bewonersgroep van start is gegaan en overleg 

heeft plaats gevonden. Het voorstel is gedaan om de toegang met een hek af te sluiten, met sleutels voor de 

bewoners. Er wordt een buurtonderzoek gedaan en er is een vervolgoverleg bepaald op 9 januari 2013.  

Geconstateerd wordt dat er veel is gebeurd en alle mogelijkheden voor hangplekken worden verwijderd. 

Hans Vriend wijst erop dat 15 november a.s. in de werkgroep “veilig uitgaan” de pilot overlastbestrijding 

wordt besproken, dit in verband met afloop van het project op 11 november. 

De vraag wordt gesteld of het project wordt gecontinueerd, nu deze aanpak goede resultaten heeft 

opgeleverd. Hans kan daarop geen antwoord geven, omdat een dergelijke aanpak financiële consequenties 

heeft en daarvoor geld beschikbaar moet zijn. 

 

 

     

3. Bewonerszaken- Bakenessergracht 

 

De woordvoerder van de “Vrienden van Bakenes” deelt mee dat er gesprekken met wethouder van Doorn 

hebben plaats gevonden. Het tijdelijke inrijverbod aan de oneven zijde van de gracht is een stap in de goede 

richting, maar dient blijvend te gaan gelden, terwijl ook aan de even kant een dergelijk verbod noodzakelijk 

is. Voor alle kwetsbare delen van de stad, die problemen ondervinden van zwaar wegverkeer met name voor 

bevoorrading van in die delen gevestigde bedrijven, zou een speciaal regime moeten gelden. 

Het best zou zijn indien alle gebieden die met problemen wegens zwaar verkeer te maken hebben hun 

krachten bundelen en het initiatief zouden nemen om een betere wijze van bevoorrading tot stand te 

brengen. Opgemerkt wordt dat een initiatief om tot een betere bevoorrading te komen uit het bedrijfsleven 

moet komen. Een bewoner geeft aan dat al een onderzoek is gedaan naar effecten van zwaar verkeer. 

Bas deelt mee dat de wijkraad mee wil denken over het autoluw maken van de Bakenessergracht, maar dat 

bewoners moeten onderzoeken of er voldoende draagvlak voor dergelijke plannen bestaat. 

Een bewoner wijst op de overgang van asfalt naar klinkers aan het begin van de gracht, welke overgang de 

oorzaak is van trillingen van de huizen aan het begin van de gracht. Dit is zeker het geval indien het verkeer 

zich niet houdt aan de ter plaatse geldende maximum snelheid van 30 km per uur.  

Regelmatige snelheidscontrole door de politie zou mogelijk helpen het probleem terug te dringen. 

Vervolgens komt aan de orde de brief die de wijkraad aan de “Vrienden van Bakenes” heeft gezonden over 

de subsidie ten behoeve van de door hen ingeschakelde onafhankelijk deskundige. De wijkraad heeft in 

principe de subsidie toegezegd, echter van de zijde van de gemeente is hieraan de eis verbonden dat vooraf 

een gesprek plaats vindt tussen de deskundige en de betrokken ambtenaren. De vrienden hebben laten weten 

dat zij aan deze eis geen gehoor willen geven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

datum  10 december  2012 

overleg  Notulen vergadering d.d. 14-11-2012 

pagina  3 van 3 

 

 

 

Er ontstaat tussen de vrienden, wijkraad en Hans Vriend hierover een discussie, die na diverse 

aankondigingen van de zijde van de vrienden om de vergadering te verlaten, ertoe leidt dat de gehele groep 

daadwerkelijk de vergadering verlaat en van verdere samenwerking vooralsnog geen sprake meer kan zijn. 

Geconcludeerd wordt dat een dergelijke houding niet enig belang dient. 

 

 

             

4. Enquête bewoners 

 

Deze enquête zal informatie verschaffen over de mening van bewoners omtrent het functioneren van de 

wijkraad en de wijze waarop bewoners door de wijkraad geïnformeerd wensen te worden. 

Leo deelt mee dat een andere indeling van het enquêteformulier is gemaakt en deze is goedgekeurd, zodat 

nu zo spoedig mogelijk aan alle bewoners een formulier kan worden gezonden.  

 

     

5. Werkgroep doorgang Pieterpleintje. 

 

Dit onderwerp is al uitvoerig aan de orde gekomen bij agendapunt 1. 

 

 

6. Kerstborrel   

 

 De uitnodiging voor de borrel zal gelijk met het enquêteformulier aan bewoners worden gezonden. 

 De borrel wordt gehouden op zaterdag 15 december a.s. van 16.00 tot 19.00 uur in de ruimte van de         

wijkraad aan het Donkere Spaarne. 

 Voor drank en hapjes wordt door Tinka gezorgd. 

 

 

7. Unilocatie 

 

Dit agendapunt is evenals agendapunt 5 aan de orde geweest bij agendapunt 1. 

 

 

8.  Rondvraag 

           Tinka heeft de begroting opgesteld; na aftekening zal deze aan de gemeente worden gezonden. 

            Het is niet duidelijk wat er met het bedrag “bewonersondersteuning” zal gebeuren.       

 

 

        Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 23.15 uur.    


