Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd 16 februari 2015, Carlton Square hotel.
Aanwezig: Margo van Aarle (voorzitter), John van de Gevel, Jop Sleegers, Udo Kluijver, Jan Dekker,
Roel Ebbinge (notulist)
Wijkbewoners: Jack Knijn, Rike Ruiter, Ineke Eschbach.
Cora Gravesteijn met kennisgeving afwezig.
1. Opening en mededelingen
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
 Agenda wordt onder toevoeging van Zomerfeest onder pt 5 vastgesteld
2. Verslag van 24 november 2014
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen/ingekomen post.
 Er is een overlegafspraak met wethouder van Spijk op 3 maart voor MvA en Arend-Jan van
Welsenes.
4. Communicatie.






Deadline voor de wijkkrant gesteld op 1 maart a.s. Kopij wordt verzocht.
Website. JD heeft informatie op de site geactualiseerd en geeft uitleg over de
aanpassingen
De agenda van de jaarvergadering wordt doorgenomen en met kleine
aanpassingen vastgesteld.
Ineke Eschbach verzoekt of de vergaderdata op de BUUV-borden kunnen worden
vermeld. Vragen of BUUV hiermee akkoord gaat.

5. Onderlinge betrokkenheid
 De uitgevoerde koffieochtend van 20 januari jl. was een succes.
 De werkgroep wil de activiteit koffieochtenden continueren. JvdG vraagt de
vergadering om €300 te reserveren voor activiteiten, de vergadering gaat akkoord.
Rike Ruiter oppert het idee van een eigen bijdrage, idee wordt meegenomen.
 Volgende koffieochtend is gepland op 14 april a.s.
 WGOB heeft de haalbaarheid onderzocht voor een Zomerfeest. E.e.a. lijkt financieel
haalbaar doch een organiserend comité en voldoende vrijwilligers zijn essentieel.
Insteken op werving via wijkkrant, website, JV etc.
 Plandatum zomerfeest voorlopig vastgesteld op 15 aug 2015
 Werven van straatvertegenwoordigers middels wijkkrant, website, JV etc. Budget
voor de inhuur van een coördinator is gevraagd aan gemeente.
6. Leefbaarheid in de buurt
 Tempelierstraat geen voortgang
Focuspunten
7. Omgeving Houtplein
 Stavaza wordt nagegaan bij de wijkwethouder.
8.

Omgeving Frederikspark
 Beheerplan F-park is nog niet van de gemeente ontvangen.
 Het beeld De Kleine Johannes is teruggeplaatst.
 Voorstel infobord F-park is door Rita Grothuis gemaakt. Rike Ruiter geeft aan te
waken voor rommeligheid.
 UK geeft aan dat door gebrek aan ruimte aan de voorzijde van het
Provinciegebouw er mogelijk 2 podia worden opgesteld op het F-park. VZ stelt
voor actie te nemen en de relevante instanties te overtuigen dat druk van 2 podia
voor het F-park te veel is. Alternatieven aandragen.

9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Geen voortgang mbt ontwikkeling ALDI terrein, MvA zal eea aankaarten tijdens
gesprek met weth van Spijk. Onderwerp ook meenemen in aanstaande
wijkgesprek.
 UK heeft deelgenomen aan bezichtiging van HKB-gebouw. Zowel de gemeente als
de projectontwikkelaar zullen een rapportage over het HKB gebouw gaan
opmaken.
 De vergadering besluit omtrent het HKB gebouw volgende standpunt in te nemen:
o
o

o

Eerst een objectieve waardebepaling uit laten voeren. Indien het gebouw
architectuurhistorische waarde heeft zal het die status moeten krijgen en dus behouden blijven.
Mocht er geen sprake zijn van een architectuurhistorische waarde zullen we de mening van de
wijkbewoners/omwonenden polsen over het gebouw. Indien voldoende adhesie voor behoud
wordt gevonden zal de wijkraad zich daarvoor in gaan.
Mocht er geen adhesie worden getoond, dan zal er wellicht een bewonersinitiatief worden
gestart om behoud af te dwingen. De wijkraad heeft dan geen trekkende rol.

10. Omgeving Kleine Houtweg
 HART. Geen voortgang, Er wordt nog op de uitslag van de beroepsprocedure
gewacht.
11. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh/ Bellevue. De gemeente heeft een dwangsombesluit in moeten
trekken na succesvolle verweer daartegen door de eigenaar Jupiter/Pothof.
 Pothof heeft aan MvA aangegeven actie te gaan ondernemen. MvA houdt contact en
zal voortgang monitoren.
12. Samenvatting besluiten.
Zie hieronder.
13. Rondvraag
 Jack Knijn meldt dat de Fietsersbond heeft voorgesteld om op de Houtbrug
fietsenrekken te plaatsen, hij verwacht problemen met de doorstroming van
voetgangers. Punt meenemen is gesprek met weth van Spijk.
 Rike vraagt of wijkraadvergaderingen voortaan op een rustigere plaats houden. RE
antwoord dat HART reeds heeft toegezegd hiervoor ruimte beschikbaar te stellen
indien gereed met verbouwing.
 Ineke Eschbach geeft aan dat zij inmiddels legaal meeuwenoverlast bestrijden
door nestverwijdering. Zij zal omliggende VVE’s enthousiasmeren om deze
werkwijze over te nemen.
Besluiten en actiepunten
datum

besluit

16-02-15

Bestrijden van het plan om 2 podia in F-park te plaatsen tijdens
B-pop. Brief naar Commissie beheer en inspreken bij de
Raadsvergadering.

16-02-15

Voor gemeenschapsactiviteiten van de WG Onderlinge
Betrokkenheid wordt €300 gereserveerd.

16-02-15

Stappenplan vastgesteld voor de houding van de wijkraad mbt
het HKB gebouw (zie tekst verslag onder pt 9)

12-01-2015

Op de jaarvergadering wordt de conceptbegroting d.d. 07-012015 gepresenteerd zonder budget voor het Kinderfeest. Dit
bedrag wordt als “onvoorzien” opgenomen.

datum

actie

actiehouder

16-02-15

Volgen van de voortgang rondom Vredenburg en Bellevue

MvA

16-02-15

Stavaza ALDI terrein inbrengen in gesprek met weth van Spijk

MvA

16-02-15

Stavaza ALDI terrein inbrengen in wijkgesprek

WG Wijkzaken

16-02-15

Vereenvoudigen van de tekst op de website mbt parkeren

Jop

16-02-15

Klachten over Serious Request aan de gebiedsverbinder
overbrengen

WG Wijkzaken

16-02-2015

Contact opnemen met BUUV om te vragen of de vergaderdata
van de wijkraad op hun informatie borden mogen worden
geplaatst
Artikel over het geplande zomerfeest schrijven voor de
wijkkrant

Roel

16-02-15

Nagaan wat de stavaza is mbt herinrichting Houtplein

Margo

17-02-2014

Zoeken naar goede ruimte om vergadering Wijkraad en andere doorlopend
avonden te houden.

23-06-2014

Werkgroep Communicatie zorgt voor ledenwerving van (jonge) doorlopend
leden
Pilot voor het reactieplatform met 1 onderwerp voorbereiden Roel
met WG Communicatie

16-02-2015

23-06-2014

Roel

13-10-2014

Frederikspark: Kleine Johannes, info bord, Beheerplan. Bord
i.s.m. Rita Grothuis en Adviescie HH

13-10-2014

Gelegenheidswerkgroep Vredenburgh/Bellevue volgt voortgang Jop, Margo,
restauratie
Christy,Udo

24-11-2014

24-11-2014

Udo

Overwegingen herinrichting Dreef, knip Houtplein en
verbeteren Wagenmakerslaan sturen aan Cora Yfke

Margo

Leefbaarheid Tempelierstraat onder aandacht brengen/
houden bij gemeente.

Roel en Udo

12-01-2015

HART verzoeken om nulmeting geluid te maken incl. school. Is
dit uitgevoerd?

Cora + Margo

12-01-2015

Bewaken ontvangen plan aanpassing verkeersborden rondom
Mariastichting.

Udo en Jop

12-01-2015

Buslijnen 175 en 176 (oude nummering); gaan/ zouden deze
weer over de Kamperlaan gaan/ kunnen rijden?

Jop

