Concept Verslag vergadering wijkraad Welgelegen 22 februari 2016
Aanwezig wijkraad: Margo van Aarle (WVZ), Cora Gravesteijn , Roel Ebbinge , John van de
Gevel, Jop Sleegers, Udo Kluijver, (verslag)
Afwezig: Joke Knol
Aanwezig Wijkkrant: Jan Dekker
Aanwezig wijkbewoners: Kees Kox, Alex Vermeulen

1.
-

2.
-

Opening en mededelingen
Margo opent de vergadering.
Op verzoek van Cora wordt punt 7 van de agenda over verkeer hierna eerst
behandeld. Verslag daarvan op de normale plaats in dit verslag.
Verslag vorige vergadering 11 januari
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld.
punt 11 wordt actiepunt: uitzoeken toezichthouder monumentenstatus.

3.
-

Mededelingen, ingekomen post
de ingekomen post is al rondgestuurd.
de dossiers van Cora gaan in april naar Margo evenals het digitale abonnement
op het HD.

4.

Jaarvergadering: 16 februari 2016
De opkomst op de jaarvergadering was erg laag (12 bewoners), hoewel het
programma erg interessant was. Dat terwijl de nieuwsbrief 235 lezers heeft, dus
genoeg bekendheid. De programmering is goed zo.
Na de pauze was de presentatie “ Welgelegen anno 2066”. Een interessante en
vooral leuke blik in de toekomst.
Voor de vergadering werden uitgenodigd: College, Moira Faber, Lex Wijnbeek,
wijkagenten, naastgelegen wijkraden, sociaal wijkteam. Geen van allen waren er.
Besloten wordt dat de wijkraadsleden langlopende vragen aan de gemeente bij
herhaling blijven aankaarten. De gebiedsverbinder zal daarop worden
aangesproken (zie bijv. de actiepunten in de lijst van het wijkgesprek).

-

-

5.
-

6.
-

-

-

7.
-

Communicatie
De sluitingsdatum voor kopij voor de krant is 29 februari. Suggesties voor
onderwerpen: Welgelegen 2066, Onderlinge betrokkenheid, Hart, Verkeer, HKB
en werving voorzitter.
Onderlinge Betrokkenheid
De koffie ochtenden worden meer “aangekleed”. Dat betekent de vraag om
ideeën. De wijkraad stimuleert, maar organiseert niet. Dat moet uit de bewoners
zelf komen. Ter stimulering wordt besloten een potje van € 500,- als werkbudget
te reserveren.
Gebiedsverbinder Moira Faber is bezig met een werkconferentie voor de
wijkraden in Zuidwest ter bevordering van de onderlinge betrokkenheid en een
vooruitblik hoe dit er over 5 jaar uitziet.
Er zal een kaartje worden gemaakt van de straten, waar een contactpersoon
burenhulp is.
Parkeren en verkeer.
Naar aanleiding van een klagende buurtbewoner en de vraag van raadslid
Klaassen (GL) over de fijnstofbelasting op de Rustenburgerlaan is het volgende
uitgezocht. De eerdere fijnstofberekening is van 10 jaar geleden en de normen
zijn toen opgehoogd. Daardoor zijn er geen concrete acties ondernomen. Van
het voorstel in het HVVP 2003 en 2010 om de Rustenburgerlaan tot 30km weg
te maken is niets uitgevoerd. Cora zal aan de hand van het uitvoerige stuk van
Lyvia Ammerlaan, De nota Uitwerking Verkeersveiligheid en Beleidsplan
Luchtkwaliteit een conceptbrief opstellen.
Het is overigens verbazend, dat de gemeente de wijkraad verzoekt om

informatie. Dat zou zou ze in eigen gelederen moeten doen.
Fietsparkeren.
Weinig nieuws. De gemeente heeft een bureau ingeschakeld om onderzoek te
doen naar het beleid over bestaande fietsenstallingen!!
8.

FOCUSPUNTEN
9.
10.

Omgeving Dreef-Houtplein.
geen nieuws
Omgeving Frederikspark
geen nieuws.

11. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
Het initiatief voor behoud (van delen) van HKB moet van bewoners en
ondernemers komen. Wijkraad ondersteunt slechts acties.
12. Omgeving Kleine Houtweg
Jop zal aanwezig zijn bij de RvS behandeling van het proces van aanwonenden
tegen Hart
13. Omgeving Mariastichting
Eigenaar verzoeken om rondleiding in Vredenburgh – Bellevue. Er vinden
werkzaamheden plaats.
14. Samenvatting besluiten. 2 stuks zie onder afspraken en besluiten
15. Rondvraag en Sluiting.
De komende tijd moeten projecten en de inhoud van die op de website worden
opgeschoond en geactualiseerd. Niet slechts krantenartikelen en brieven
opnemen, maar ook actuele stand van zaken, zo suggereert Jan.
Jop oppert de gemeentelijke stukken op een literatuurlijst te plaatsen en die
stukken ook digitaal op te slaan.
sluiting om 22.00 u

Afspraken/besluiten
Afspraken
1 Cora maakt een conceptbrief over fijnstof Rustenburgerlaan.
2

Cora gaat bij gemeente na wie monumentstatus bewaakt.

3

Margo maakt afspraak met eigenaar Vredenburgh-Bellevue voor rondgang
Besluiten

1 langlopende vragen bij de gemeente voortdurend aankaarten bij

gebiedsverbinder.
2 De wijkraad besluit € 500,- als werkbudget voor onderlinge betrokkenheid te
reserveren

