Verslag wijkraad 16-11-2015, Carlton Hotel.
Aanwezig: van de wijkraad; Margo van Aarle (voorzitter), Cora Gravesteijn, Udo Kluijver, Jop Sleegers,
Roel Ebbinge en John van de Gevel (verslag). Wijkbewoners; Jack Knijn, Mies Butter-Bodé, Tineke
Eschbach, Kees Degenaar en Kees Koks.

1. Opening en mededelingen.
Margo opent de vergadering, verder geen bijzonderheden.
2. Verslag 05-10-2015.
Geen opmerkingen over het verslag, met dank aan de notulist. De actiepunten zijn
afgehandeld.
3. Mededelingen.
De ingekomen post wordt uitgedeeld.
In de laatste nieuwsbrief ‘Sociaal Domein’ staat een oproep om ‘paarse krokodillen’ te
melden bij de gemeente. Na ampele overwegingen blijken we geen typische paarse
krokodillen te weten. Mochten we deze alsnog vinden, gaarne melding daarvan. Naar
aanleiding van deze discussie zal Cora wel een aanvraag doen bij parkeerbeheer voor
parkeerplaatsen t.b.v. mantelzorgers.
John vertelt dat Rike Ruiter niet kan komen wegens ziekte.
4. Jaarvergadering.
De jaarvergadering vindt plaats op 16-02-2016 in een zaal van Hart. Met als thema de vraag
aan wijkbewoners of men wensen heeft voor aanpassingen aan de openbare ruimte. Hoe zou
onze wijk er idealiter uitzien in 2020? Voordeel van dit thema is dat je bewoners betrekt bij
de wijk. Afspraak dat we nadenken over een persoon die dit onderwerp op de
jaarvergadering op een leuke manier kan presenteren en het denkproces hierin op gang kan
brengen. Margo houdt de aanpassingen van de openbare ruimte in het algemeen in de
gaten.
Verder wordt het overzicht van de reguliere wijkraadsvergaderingen nog uitgebreid met
04-04-2016. Vanaf 2016 kunnen de wijkraadsvergaderingen in Hart plaatsvinden. Overigens
niet in een vaste zaal, dit hangt af van de drukte.
5. Communicatie.
De deadline voor de wijkkrant is 27-11-2015. Iedereen wordt van harte uitgenodigd artikelen
in te leveren.
De website wordt regelmatig geraadpleegd.
Op Facebook worden regelmatig stukjes geplaatst.
6. Onderlinge betrokkenheid.
Er is enig misverstand over de datum van de koffie-ochtend in januari. De juiste datum is
donderdag 21-01-2016 van 10.30 tot ca. 12.00 uur.
De herfstborrel op 09-10-2015 was een succes. Leuke presentaties, liep goed en goede
samenwerking met Hart.
De projectgroep ‘burenhulp’ met Roel als coördinator is druk bezig met het werven van
contactpersonen. In december vindt hiervoor een startbijeenkomst plaats. Margo van den
Berg is de inhoudsdeskundige voor dit project.
Mogelijk komt er een kerstmarkt. Een bewoner van de Twijnderslaan probeert dit op te
zetten voor de wijk.
7. Parkeren en verkeer.
Jop is naar een bijeenkomst in de Lichtfabriek geweest. Leuk, goed georganiseerd, redelijk
druk (ca. 100 mens), weinig input en geen oplossingen vanuit de zaal. Advies van Jop: de
enige echte oplossing is minder auto’s op straat. De gemeente zou bijvoorbeeld deelauto’s in
gezamenlijk beheer kunnen stimuleren door contractvormen aan te bieden.

8. Omgeving Dreef-Houtplein
Voor het fietspad op de Dreef heeft de gemeente gekozen voor de dure variant. De nieuwe
inspraakronde moet nog plaatsvinden.
Het gesprek over de gebiedsvisie met Maikel Kaldenhoven moet eveneens nog plaatsvinden.
9. Omgeving Frederikspark
Het plan was belemmeringen te maken in het park zodat de schoolkinderen niet in het groen
van het park kunnen spelen. Dat blijkt niet nodig. Keurige kinderen, komen niet in het groen.
De drainage op het schoolplein moet nog wel worden aangepakt.
10. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
Vanuit de Tempeliersstraat is een aantal verbeterpunten aangedragen. Inmiddels is het
plaatsen van fietsen wel een beetje verbeterd en het huisvuil ook. Verder niet echt. Roel en
Udo gaan de actiepunten uitwerken en bij de gemeente inbrengen.
11. Omgeving Kleine Houtweg
De voorrangsregeling als je de stad ingaat is niet goed aangegeven. Het is een gelijkwaardige
kruising.
12. Omgeving Mariastichting
Bij Vredenburg wordt fors gesloopt. We blijven het volgen.
13. Rondvraag
Bestaat de wijkagent nog? Jazeker, Frits de Vries en Flip Prigge.
Afspraken/besluiten
1. Cora gaat een aanvraag doen bij parkeerbeheer voor het parkeren van mantelzorgers.
2. De jaarvergadering vindt plaats op 16-02-2016. Cora informeert Hart hier nog over.
3. Vanaf 2016 vergaderen we bij Hart. Cora informeert het Carlton hier nog over.
4. We denken allen na over een inspirerende gespreksleider voor het onderwerp op de
jaarvergadering.
5. Margo houdt aanpassingen in de openbare ruimte in de gaten.
6. Udo en Roel gaan actiepunten voor de Tempeliersstraat uitwerken en bij de gemeente
inbrengen.
7. John brengt verslagen 05-10-2015 en 16-11-2015 naar Mies Butter-Bodé.
8. Inleveren artikelen voor de wijkkrant kan nog tot 27-11-2015

