Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd. 30-04- 2015, Carlton Square hotel.
Aanwezig: Margo van Aarle (voorzitter), Cora Gravesteijn, Roel Ebbinge, Jop Sleegers, Udo Kluijver,
Jan Dekker, Roel Ebbinge, John van de Gevel (notulist)
Wijkbewoners: Jack Knijn, Rike Ruiter, Ineke Eschbach, Lyvia Ammerlaan, Bruce Jones.
Diversen: Anno Drenth, groepshoofd Tauw bv, email: anno.drenth@tauw.nl, tel: 06-5291 5809,
adres: Postbus 20748 1001 NS Amsterdam.
1. Opening en mededelingen
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
 Agenda wordt gewijzigd, begonnen wordt met de uitleg door Anno Drenth over de
werkzaamheden in de van Eedenstraat.
2.


van Eedenstraat
Vernieuwd worden: de fundering, deels de riolering, de deklaag, de software van het
kruispunt met de Tempeliersstraat, de bedrading, etc. Niet de fietspaden, alleen de
autorijstrook. Start werkzaamheden 3e kwartaal 2015, duur ca. 8 weken. Evt. ruimere
werktijden om de doorlooptijd te verkorten. Ivm. de eisen voor brandweer en ambulance
gebeuren de werkzaamheden in stukken van max. 100 m. De omgevingscommunicatie
wordt geregeld door Tauw.

3. Verslag van 23-03-2015
 Rike was niet aanwezig op de jaarvergadering, itt. hetgeen is vermeld.
 Vwb. de actielijst, zie einde verslag.
4. Mededelingen
 De gemeente zal zich in de toekomst terugtrekken als gesprekspartner voor projecten, de
opdrachtnemers zullen dit op zich nemen incl. de contacten met de wijkraden. De
gemeente zal zich meer als procesbegeleider opstellen.
 De wethouder zou nog contact hebben met de wijkraden over het parkeerbeleid. Voor
Welgelegen is dat mis gegaan. Er komen nog wel informatieve inloopavonden op 7. 11 en
12 mei.
 Jop geeft ivm. drukke werkzaamheden het voorzitterschap van de werkgroep verkeer over
aan Cora. Hij kan en wil nog wel uitvoerende taken doen.
5. Communicatie
 Ihkv. de terugnemende subsidie van de gemeente aan wijkraden is het zinvol een
uitvoerige aparte gedachtewisseling te houden over vorm en inhoud van onze
communicatiemiddelen met de werkgroep communicatie, de wijkkrantredactie en de
penningmeester. Afgesproken wordt dit mbv. www.afspreken.nl een avond te organiseren.
 Evaluatie jaarvergadering. De structuur om de spreektijd te verkorten en meer gelegenheid
te geven aan de onderlinge communicatie is goed bevallen. Jammer dat er weinig
wijkbewoners waren.
 Roel gaat proberen de ‘telefooncellen’ op het Houtplein in te zetten voor de communicatie
met BUUV.
6. Sociale betrokkenheid
 De koffieochtend was een succes. Er start ook –zij het wat aarzelend- een onderlinge
uitwisseling van activiteiten als museumbezoek, gymclubje en een kaartclubje. Volgende
koffieochtend is op 9 juni, 10.30-12.00 uur bij Hart.
 Op 19 mei is een receptie bij Hart voor de wisseling van directeur. Oud: Maurits Haenen,
nieuw Frank Funnekotter. Tijd 16.30-18.30. Roel en John gaan daar heen.
 Voor de uitnodigingen probeert de werkgroep ook email-adressen van bewoners van de
‘Mariastichting’ te bemachtigen via de VvE’s. Margo zal dit ook proberen via Amvest.
 Er lijkt enige vooruitgang te komen in de financiering voor het werven van straatvertegenwoordigers. Als dat doorgaat huren we daar Margo van den Berg voor in.
 Binnenkort wordt de beslissing genomen om al dan niet een zomerfeest te organiseren op
zaterdag 15 aug in het F. Park, afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich voor deze
dag aanmeldt. Mogelijk zal het in bescheiden vorm plaatsvinden. De eigenaar van
restaurant Parck wil erg goed meewerken.
 Voor de herfstborrel is nog geen thema. Eventueel zou dit een gecombineerd kunnen
worden met een wandeling door de wijk. Annemarie en Jan zijn dit i.s.m. de directeur van
ABC aan het opzetten. De vraag is of dat tijdig gereed is. Zo niet gaat de herfstborrel

vooralsnog niet door.
7. Leefbaarheid in de buurt
 In het reguliere overleg met de gemeente heeft Roel aandacht gevraagd voor de situatie in
de Tempeliersstraat.
 De brief van de heer Viersma wordt besproken waarin hij vraagt of wij wat kunnen doen
aan het lawaai van de zonwering aan de torenflat. Tevens doet hij de suggestie om de
ongebruikte capaciteit van de parkeergarage onder de Mariastichting voor algemeen
gebruik open te stellen tegen een gereduceerd tarief. Het eerste lijkt ons een zaak van de
VvE, evt. via Amvest. Voor het tweede kan hij onze website raadplegen. John zal dhr.
Viersma informeren.
Focuspunten
1. Omgeving Houtplein
 Stavaza wordt nagegaan bij de wijkwethouder.
2.

Omgeving Frederikspark
 Beheerplan F-park is nog niet van de gemeente ontvangen.
 BVP. Nu niets meer aan te doen. In september met de burgemeester en wethouder gaan
praten of het festijn elders gehouden kan worden of in een meer bescheiden vorm.

3. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Het gebouw blijft waarschijnlijk staan. Met een WOB-procedure probeert Arend-Jan meer
duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken. Wordt vervolgd.
4.

Omgeving Kleine Houtweg
 De uitslag van de beroepsprocedure tegen Hart is positief beslist voor hen. Wij hebben
echter geen informatie over de zaak ontvangen. Margo overlegt binnenkort met Lyvia over
hoe nu verder.

5. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh staat te huur. Margo zal een mailtje naar Pothof sturen met de vraag hoe nu
verder.
6. Samenvatting besluiten.
Zie hieronder.
7. Rondvraag
 Jack Knijn meldt dat de handhaving voor het parkeren in de Wagenmakerslaan erg
summier is. Bovendien gebeurt dit maar in een deel van de straat.
 Margo heeft een suggestie voor de werkgroep ‘onderlinge betrokkenheid’. Zij heeft
gehoord van een breiclubje, wellicht iets voor onze wijkbewoners?
Zie www.grannysfinest.com
Besluiten en actiepunten
datum

besluit

30-04-2015

Cora neemt het voorzitterschap van de werkgroep verkeer over
i.v.m. drukke werkzaamheden Jop
De jaarvergadering zal ook volgend jaar worden georganiseerd
als in 2015
actie

30-04-2015
Datum
23-03-2015
23-03-2015

Bekijken of becommentariëren concept verordening wijkraden Margo
nog zinvol is
Cora Yfke mailen over Dreef en fietsenrekken
Margo

23-03-2015

Publicatie vooroverleg BP Alditerrein in de gaten houden

Allen

17-02-2015
23-06-2014

Zoeken naar goede vergader- en andere ruimtes. Er is overigens Allen
een toezegging van Hart om de ruimtes daar te gebruiken als
deze gereed zijn.
Werkgroep communicatie probeert (jonge)leden te werven
werkgroep

23-06-2014

Pilot voor reactieplatform met 1 onderwerp voorbereiden

Roel

13-10-2014

Infobord Fred. Park ism met Rita Grothuis en adviescie. HH

Udo

12-01-2015

Bewaken plan aanpassing verkeersborden rond Mariastichting Udo & Jop

12-01-2015

Gaan buslijnen met de oude nummers 175 en 176 weer over
Kamperlaan rijden?
Contact wethouder/gebiedsverbinder parkeerbeleid

Jop

?

30-04-205

Gedachtewisseling organiseren met werkgroep communicatie,
de redactie wijkkrant en de penningmeester over
communicatiemiddelen ivm terugnemende subsidie
Telefooncellen Houtplein inzetten voor communicatie BUUV

30-04-2015

Bezoek receptie Hart ivm. wisseling directeur

Roel & John

30-04-2015

Emailadressen van Mariastichtingbewoners proberen te
verkrijgen
Organiseren zomerfeest in F.Park

Werkgroep +
Margo
werkgroep
Werkgroep

30-04-2015

De herfstborrel gaat vooralsnog alleen door als deze
gecombineerd kan worden met de wijkwandeling
Antwoord dhr. Viersma op zijn vragen

30-04-2015

Stavaza Dreef/Houtplein nagaan bij wijkwethouder

Margo

30-04-2015

In sept. overleg met burgemeester en wethouder over BVP

Udo

30-04-2015

WOB-procedure gebouw Tempeliersstraat

Arend-Jan

30-04-2015

Mailtje naar Pothof over voortgang Vredenburgh

Margo

30-04-2015

Voortgang procedure Hart

Margo & Lyvia

30-04-2015
30-04-2015

30-04-2015
30-04-2015

Jop

Roel

John

