
 

 

 
Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.12 december 2012 
 

 

1. Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen. Hij deelt mede dat zich als aspirant 

wijkraadslid heeft aangemeld Inge Zuurendonk. 

 

2. Notulen van de vergadering op 14 november 2012 

De vrienden hebben aanmerkingen op de concept notulen. Zij willen dat de aanleiding van de discussie in de 

notulen wordt opgenomen en tevens willen zij nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd zien. De 

wijkraad zegt dat zij de opmerkingen zullen meenemen. De notulen zijn aangepast en goedgekeurd.  

De wijkraad wijst er op dat het niet gebruikelijk is dat bezoekers van wijkraadsvergaderingen invloed 

kunnen uitoefenen op de inhoud van de notulen. Zij kunnen t.a.t. tijdens vergaderingen opmerkingen 

plaatsen maar de wijkraad beslist uiteindelijk over de definitieve tekst. Concept notulen worden voor de 

vergadering, uitsluitend aan de leden van de wijkraad, verstrekt.  Zij kunnen dan per mail of tijdens de 

vergadering reageren op de wijzigingen  zowel tekstueel als op de inhoud. 

 

Met betrekking tot de actiepunten deelt Bas mee dat wegens afwezigheid van Cees dit in een volgende 

vergadering aan de orde zal komen. 

Het tweede actiepunt; organisatie van een informatie avond m.b.t. het gebied van Delft, dit zal in 2013 

worden gedaan. 

 

     

3. Bewonerszaken 

 

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 

eerste instantie in principe de subsidie toegezegd per mail,  van de zijde van de gemeente is hieraan de 

voorwaarde verbonden dat vooraf een gesprek plaats zou vinden tussen de deskundige en de betrokken 

ambtenaren. De vrienden hebben toen direct per mail laten weten dat zij aan deze voorwaarde geen gehoor 

willen geven. Ter vergadering is weer de voorwaarde ter tafel gekomen. De leden van de Vrienden deden 

toen alsof zij door deze  voorwaarde verrast waren. Bas zegt dat zij de voorwaarden al van te voren wisten 

zodat de voorwaarde niet als een verrassing had moeten komen.  

aan  Leden van de wijkraad Binnenstad 

van  Johanna Kabel/Tinka Nas 

datum  4 januari 2013 

datum vergadering  12 december 2012 

aanwezig  Bas Strikker, voorzitter wijkraad 

Tinka Nas, lid wijkraad  

Leo Hellinga, lid wijkraad 

Lucas van Kessel 

Eva Meijer, lid wijkraad 

10 binnenstadbewoners, merendeels behorend tot “Vrienden van 

de Bakenes” 

 

 

 

afwezig  Cees Rol, lid wijkraad, wegens familieomstandigheden  

Johanna Kabel, notuliste. De vergadering wordt opgenomen met 

dictafoon en later uitgewerkt door Johanna.  
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Naar aanleiding van de vorige vergadering was het contact opgeschort. De wijkraad heeft aan de vrienden 

gevraagd om excuus te maken aan de wijkraad en aan Hans Vriend. Vervolgens is een kopie ontvangen van 

een brief die was gericht aan de wethouder waarin werd gesproken over misverstanden. Desgevraagd 

antwoordt de voorzitter van de vrienden dat deze brief als excuus aan alle betrokkenen bedoeld was. 

Geconcludeerd wordt uiteindelijk dat excuses zijn gemaakt en aanvaard en dat nu verder zal worden 

gesproken over de voortgang van de renovatie. 

 

Lex Hagenaars, namens de vrienden, deelt mee dat de expert inmiddels drie alternatieven heeft uitgewerkt 

en zij hebben met de gemeente een gesprek aangevraagd om deze alternatieven door de expert te laten 

presenteren. Zij wachten op een uitnodiging van de gemeente. De voorzitter van de wijkraad wordt 

uitgenodigd om komende zaterdag (15 december)  de presentatie van de  expert bij te wonen. 

 

    

4. Renovatie Bakenessergracht 

 

Dit punt is in het vorige agendapunt behandeld. 

 

     

5. Voortgang bewonersenquête. 

 

De bewonersenquête is vorige week uitgezet. Inmiddels hebben  10 % van de bewoners gerespondeerd. 

Tinka heeft de uitkomsten globaal bekeken en geconstateerd dat er  bruikbare resultaten uit lijken te komen. 

Het uiteindelijke rapport zal door het enquêtebureau worden opgesteld en vervolgens  in de wijkraad 

worden besproken..  

 

 

6. Unilocatie: commissievergadering donderdag 13 december   

 

Op donderdag zal de gemeente weer vergaderen over de voortgang van het proces van de unilocatie. 

Besloten wordt dat Cees en Leo hier naartoe zullen gaan en zullen inspreken.  

 

 

7. Kerstborrel zaterdag 15 december 2012 

 

A.s. zaterdag staat de kerstborrel gepland. Alle bewoners zijn hiervoor uitgenodigd via een brief die bij de  

enquête was gevoegd. 

 

 

8.  Rondvraag 

Geen vragen. 

 

        Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.    


