Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
26 juni 2019

Presentielijst
Wijkraadsleden
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afwezig met bericht
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Bezoekers

Peter Fernhout

bewoner

Agenda
1. Opening
Martin opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Notulen 29 mei
De notulen zijn op de website geplaatst. Er zijn geen openstaande actiepunten
4. Ingekomen stukken
• Mailwisseling juni Max van Aerschot laadpaal Jansstraat
Pierre is gebeld door Miltenburg, de projectleider. De laadpaal komt er, de plek is
bepaald bij een van de voordeuren, de straat moet toegankelijk blijven voor
hulpdiensten. Is afgehandeld.
• Mail 4 juni Gertrude Kjaer met concept startnotitie/analyse Grote markt 2020 –
2040
Notitie is ook in het OOC besproken. De gemeente gaat nu beleid maken. De
notitie is openbaar, goed om deze op de site van de wijkraad zetten.
Tinka wordt contactpersoon namens de wijkraad voor dit onderwerp.

•

Mailwisseling van Maarten - overlegdata energietransitie + infotekst website
Maarten heeft de startnotitie en aanvullende info aan de werkgroep leden
gestuurd zodat iedereen zich kan inlezen. Maarten heeft verder ingesproken
tijdens de raadsvergadering. Er zijn veel alternatieven mogelijk met de huidige
technieken, de oplossingen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de
bewoners. Er is een gesprek geweest met de gemeente, voor de zomer komt er
een reactie.
• Mailwisseling van Maarten over ‘fietsenchaos’ (aanpak Stationsplein, Raaks,
Vestestraat).
Dit betreft het Raaks 3 project. Er is veelvuldig contact geweest met Ingrid Hamer
om iets aan de overlast van de fietsen te doen. Gemeente wacht op de nieuwe
fietskelder onder Raaks 3 om te kunnen handhaven. Er zou nu al opgetreden
moeten worden om de bewoners te ontlasten. Maarten blijft hierop acteren.
• Mailwisseling ongelijke bewonersparkeertarieven
Pierre heeft hierover de discussie gevoerd, maar dit inmiddels overgedragen aan
Martin omdat hij als bewoner partij is. Martin wacht op een uitnodiging/ reactie.
• Mail Michaële Bijlsma groenbakken/geveltuinen Warmoesstraat
Bewoonster heeft door het succes van de eerste bak gemeente gevraagd of er nog
meer bloembakken met subsidie van de gemeente geplaats kunnen worden. De
Gemeente heeft dit in eerste instantie afgewezen, maar de vraag is opnieuw aan
Ingrid Hamer voorgelegd.
• Mailwisseling terras restaurant Jansstraat
De nieuwe pizzeria in de Jansstraat heeft ook een terras neergezet. Omwonenden
hebben direct bezwaar aangetekend tegen het verlenen van dit terras. Gemeente
heeft daardoor de terrasvergunning ingetrokken, maar dit is omdat er geen
vergunning nodig is! Het terras blijft dus bestaan.
Wij vragen ons af of er geen beleidsverandering m.b.t. de terrassen nodig is nu er
zoveel horeca bij gekomen is in de binnenstad. Martin probeert met Karin
Hageman (veiligheid) een afspraak te maken voor overleg, waar handhaving ook
bij is.
5. Verslag OOC 3 juni
A. Ons agendapunt over ontbrekend beleid tegen monocultuur eettentjes
OOC: Gemeente herkent het niet en vindt beleid nog niet nodig.
In het CMG is dit inmiddels ook besproken, gemeente wil nu toch beleid gaan
ontwikkelen, bepalen wat er wel/niet kan komen. Er komen een aantal
gespreksronden waar partijen hun visie kunnen geven.
B. Gebiedsvisie Grote Markt: zie boven
C. Er komt een overleg met Chantal Baas, Falco en wijkraden
Er is een evaluatie toegezegd, het duurt echter (te) lang voordat deze
daadwerkelijk gemaakt wordt.
6. Verslag infobijeenkomst Nieuwe Groenmarkt 17 juni (Pierre)
Het gebied wordt autoluw, er komen plantenbakken en fietsenrekken terug. De kans
dat er een fietsenkelder komt is erg klein. Er is nog geen concreet plan.
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7. Update van Angelina Scalzo over kerk en andere te koop staande panden Nieuwe
Groenmarkt.
We hebben nog niets ontvangen, Pierre gaat navraag doen.
8. Verslag CMG 19 juni – Martin
• De gemeente gaat een detailhandelsbeleid ontwikkelen.
• Lichtfabriek heeft een nieuwe eigenaar, deze gaat het pand renoveren
9. Evaluatie thema-avond Toerisme
Het was een goedbezochte en nuttige avond. De gemeente pakt het thema goed op, is
bezig met het maken van beleid voor de toekomst.
Tinka onderzoekt de aanschaf van een geluidsinstallatie (draadloze microfoons).
10. Uitnodiging initiatievencafé/infobijeenkomst nieuwe democratie Badhuis 8 juli
Pierre gaat hier naartoe.
11. Alternatief BBQ
Pierre heeft een locatie gevonden voor ons jaarlijks diner als alternatief voor de BBQ,
dit is het Noord Hollands archief. De ruimte is gratis beschikbaar. Er is met Annabelle
Arntz ook een datum afgesproken, 26 oktober. Er kunnen ca 120 mensen in.
Thema: Italiaans. Tinka informeert bij het Patronaat, Tineke bij het Nova College
wat de mogelijkheden zijn. Verder navraag doen bij Broers. Pierre is contactpersoon
voor Anabelle van het NH archief.
12. Iedereen is medio augustus beschikbaar, de werkavond wordt maandag 19 augustus,
20.00 uur bij Tinka.
13. Rondvraag
Maarten: hoe gaat het verder met de gekozen wijkraad? Dat horen we op 8 juli a.s.
14. Afsluiting
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