WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag wijkraad Welgelegen d.d. 4-4-2016
Aanwezig: wijkraad Margo van Aarle(WVZ) , Jop Sleegers, Joke Knol, verslag, Udo Kluijver
Afwezig: John van de Gevel en Roel Ebbinge
Wijkkrant: Jan Dekker
Werkgroep verkeer en veiligheid: Cora Gravesteijn, Lyvia Ammerlaan
Een zes buurtbewoners :

1.
-

Opening en mededelingen
punt 6, luchtkwaliteit Rustenburgerlaan wordt behandeld bij de ingekomen
stukken ( punt 3)

2.
-

Verslag vorige vergadering (22 februari 2016)
Notulen 22-2-2016 worden goedgekeurd

3.
-

Mededelingen, ingekomen post
Bericht buurtbewoner over wijkraad en wijkkrant. Deze is correct afgehandeld
door Margo
Oproep nieuwe voorzitter. Er heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld. Cora
en Margo gaan eerst een gesprek met hem aan. Formeel gezien is het mogelijk,
dat er een persoon, die niet in Welgelegen woont, in de wijkraad zit.

-

4.
-

Communicatie
Geen mededingen

5.

Onderlinge Betrokkenheid.

6.
-

Parkeren en verkeer
Aanpassingen van regelingen op laad- en losplekken, Houtplein ter hoogte van
Willie Wortel. De gemeente wil er twee betaalde parkeerplekken van maken 's
nachts, in plaats van altijd beschikbaar voor laden en lossen. De concept brief
van Roel Ebbinge zal als basis dienen voor het bezwaar namens de directe
inwonenden. De wijkraad zal hen daarin ondersteunen, waar nodig. Ook zal de
raad een bezwaar aantekenen tegen de valse voorstelling van zaken. De
wijkraad noch de belanghebbenden rond deze twee parkeerplekken zijn hierin
niet gekend.
Ingekomen stuk Jop, steunbetuiging m.b.t. geluidswerend asfalt
Parkeerbeleid algemeen. De gemeente stelt drie pakketten voor. Er is nog geen
vraag voor inspraak voorgelegd. 14 april a.s. Raadsinformatiemarkt, 17.00 uur.
Naar de werkgroep parkeer en verkeer
Luchtkwaliteit omgeving Rustenburgerlaan: brief Cora
Fietsparkeren. Dit wordt meegenomen in het wijkgesprek

-

OVERIGE ONDERWERPEN
7.
-

Omgeving Dreef-Houtplein
Brief wethouder Sikkema over planning herinrichting Houtplein-Dreef

8.
-

Omgeving Frederikspark: Uit het wijkgesprek: het beheerplan Frederikspark is
al in november 2015 is aangenomen.
Bevrijdingspop: Uit het wijkgesprek Udo ( adviescommissie groen) : er komt een
voor- en naschouw gras. Er is onduidelijkheid over de ontheffingen parkeren

9.
-

Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
Brief wethouder van Spijk over voortgang HKB
Zitting servituut 3 april

-

Alternatief plan HKB a la Bremer-Zwiersvleugel Provinciehuis

10.
-

Omgeving Kleine Houtweg
Zitting Raad van State februari jl over Hart. Livia zegt dat de omwonenden met
name moeite hebben met het proces hoe alles verlopen is en de rol van de
gemeente daarin. Ze twijfelt of dit goed is overgekomen.

11.
-

Omgeving Mariastichting
Verbouwing Vredenburg - Bellevue. Margo gaat namens de wijkraad kijken
Er is een wijziging m.b.t. betaald parkeren in de Oosterhoutlaan.

12.

Samenvatting besluiten

13.

Rondvraag en Sluiting:
-rotzooi in het Frederikspark : zelf mensen er op aanspreken of anders
naar handhaving.-De armaturen worden vervangen, er komt ledverlichting.- Honden op het terrein van provinciehuis, zie bericht in de
wijkkrant. Het 'probleem' wordt zwaar uitvergroot . Waakzaamheid
geboden.

Actie:
Punt 3. :gesprek Margo en Cora met een kandidaat voorzitter
Punt 6 :
laden en lossen parkeerplekken Houtplein omwonenden zelf, werkgroep verkeer
en veiligheid
Luchtkwaliteit Rustenburgerlaan: Brief Cora
Punt 13: led-verlichting in de wijk: brief Margo en Udo

