WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d. 29-08-2016
Aanwezigen
Wijkraad:

Bart Wernik (vz), Jop Sleegers, Roel Ebbinge, Udo Kluijver en
John van de Gevel (verslag)
Wijkkrant en website: Jan Dekker
Bewoners:
Jack Knijn, Ineke Eschbach, Laurens Severijne, Tini Vergunst, Mieke de
Booy, Hedwig Breuker en Thea Andrea
1. Opening en mededelingen
 Bart opent de vergadering, stelt zich voor en heet de aanwezigen welkom. Ook de anderen
stellen zich kort voor. De post wordt verdeeld onder de belangstellenden.
2. Verslag vorige vergadering ( 27-06-2016)
 Onder punt 5 vertelt John dat de stadsdeelbijeenkomst van 15-06-2016 een vervolg krijgt op
07-09-2016 in het Badhuis van 12.00 tot 15.30 uur. Het verslag wordt goedgekeurd.
 Acties: 160414-03 gebeurd, kan weg
160509-04 gebeurd, kan weg
160509-05 gebeurd, zie verslag
160509-06 blijft, zie acties
160509-07 blijft, zie acties
160509-08 gebeurd, kan weg
160509-09 blijft, Ineke Eschbach gaat hier achteraan, zie acties
160627-1 gebeurd, kan weg
160627-2 blijft, zie acties
160627-3 blijft, zie acties
3. Communicatie
 Geen bijzonderheden
4. Onderlinge Betrokkenheid
 Op 07-09-2016 is er weer een bijeenkomst over de voortgang van de onderlinge betrokkenheid
in stadsdeel zuid/west om12.00 uur in het Badhuis.
6. Parkeren en verkeer
 Ter herinnering: Jan van der Zanden heeft een plan opgesteld met een status aparte voor de
binnenstad. Deze bewoners zouden niet meer op straat mogen parkeren. Een aantal wijkraden
(waaronder Welgelegen) was hier op tegen. Alle plannen zijn ingediend, verder is het
afwachten waar de gemeente mee komt.
6. Dagelijks beheer
 Luchtkwaliteit. De bewoners van de Stoeterij hebben veel last van de ventilatie (roet en evt.
fijnstof) van de parkeergarage. De reactie van de gemeente was: we hebben in het verleden er
alles aan gedaan en mogelijk komt het door de luchtbehandeling van de kantoren van de
provincie. Op 13-09-2016 is een gesprek gepland met enkele mensen van de gemeente over dit
onderwerp. Lyvia Ammerlaan gaat er heen. Jack en Laurens gaan mee. Roel en Udo zetten het
onderwerp ook op de agenda van het dagelijks beheer met de gemeente.



Onderhoud Buitenrustbruggen. Zie de website buitenrustbruggen.nl voor nadere informatie.

7. Omgeving Dreef-Houtplein
 Onderzoek knip. Er gaan geruchten dat ‘de knip’ niet te handhaven zou zijn. Wordt vervolgd.
De inspraakperiode begint binnenkort.
 Veiligheid parkeergarage Houtplein. Er is een schouw geweest door enkele ambtenaren, de
wijkagent en enkele buurtbewoners. Er zijn nogal wat problemen. Moira Faber heeft een
afspraken daaromtrent op een rij gezet. Laurens heeft een verslag gemaakt; zie de
doorgestuurde mail van Roel dd. 16-08-2016 en de mail van Jack dd. 26-07-2016.
 Fietsen Zadelmakerslaan. Er missen fietsenrekken op de Zadelmakerslaan waardoor fietsen
lukraak worden neergezet en rolstoelers er niet meer door kunnen. Geadviseerd wordt om
eerst een plan te maken, ondersteund door meerdere straatbewoners, en dit dan te bespreken
met Lex Wijnbeek en/of Moira Faber. Thea Andrea en Hedwig Breuker nemen hierin initiatief
8. Omgeving Frederikspark.
 Geen bijzonderheden
9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Geen bijzonderheden
10. Omgeving Kleine Houtweg
 Geen bijzonderheden
11. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh Bellevue, geen bijzonderheden
 Verkeersborden, de verkeersborden kloppen nog steeds niet, Udo houdt vol met het streven
dit voor elkaar te krijgen.
12. Rondvraag
 De voorzitter van de wijkraad Slachthuisbuurt is overleden. Wrang genoeg op het kruispunt
waarvoor hij heeft gewaarschuwd. Bart reageert naar deze wijkraad.
 Taeske van Dijk, regent van het hofje van Heythuijzen aan de Kleine Houtweg, vraagt of wij
bekend zijn met de hoge grondwaterstand aldaar. Udo reageert naar hem.
 Eén van de parkeerterreintje aan de Vlietsorgstraat/Welgelegenstraat is niet langer betaald
parkeren maar toegevoegd aan belanghebbenden parkeren.
 Hoe is het met de aanvraag voor een stoplicht of voetgangersoversteekplaats bij de brug van
de Kleine Houtweg/Gasthuisvest gezien de gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers
daar? Komt in het wijkoverleg aan de orde.
 Door de uitbreiding van het terras van Zocher kan er geen rollator/rolstoeler meer langs. Komt
in wijkoverleg aan de orde.
 Het overleg over bevrijdingspop wordt structureel vooraf gevoerd. Hoopgevend dus.
 Met het meten van fijnstof in onze wijk schiet het niet op. We gaan na welke politieke partij
dit in haar programma heeft of wil opnemen.

Besluiten
160829-01

Luchtkwaliteit

160829-02

Fietsenrekken Zadelmakerslaan

Acties
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Jack en Laurens nemen contact op met
Lyvia voor deelname aan overleg op 13-09.
Roel en Udo zetten dit op de agenda van
dagelijks beheer.
Thea en Hedwig nemen contact op met Lex
Wijnbeek en/of Moira Faber voor
verbetering van deze situatie.

Nieuwbouw HKB-terrein. Bewaken bekend worden plannen
en dan reactie formuleren.
Verbouwing Vredenburg-Bellevue. Contact zoeken met
eigenaar om project te mogen bekijken.
Dreefschool. Overlast en gevaarlijke situaties m.b.t. fiets- en
auto parkeren van brengen en ophalende ouders. Contact
opnemen met Dreefschool
Leefbaarheid/onderhoud en onveiligheid omgeving
Wagemakerslaan opnemen in wijkgesprek
Luchtkwaliteit
Fietsen Zadelmakerslaan
Verkeersborden Mariastichting
Overlijden voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt
Grondwaterstand hofje van Heythuijzen
Gevaarlijke situatie KHW/Gasthuisvest
Uitbreiding terras Zocher
Uitzoeken welke politieke partij zich in wil zetten voor het
meten van fijnstof in onze wijk
Ontwikkeling Alditerrein volgende wijkraadsvergadering
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