WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d 14-11-2016
Aanwezigen
Wijkraad:
Wijkkrant:
Bewoners:

Bart Wernink (VZ) John van de Gevel, Udo Kluijver, Margo van Aarle,
Roel Ebbinge, (verslag)
Jan Dekker
Jack Knijn, Ineke Eschbach, Tiny Vergunst, Jan van der Zanden, Erik Haverkorn, Lyvia Ammerlaan, Dhr Severijne (VVE Stoeterij), Mevr de Booij, dhr.
Alphenaar,

1. Opening en mededelingen
 VZ opent de vergadering
 KvK heeft de naam van de (beoogde) nieuwe voorzitter opgenomen in haar administratie.
2. Verslag vorige vergadering ( 29-08-2016)
 Het verslag wordt goedgekeurd.
 Behandeling actiepunten
o

t.a.v. 160829-02 Luchtkwaliteit, de wijkraad gaat akkoord met het uitvoeren van een
luchtkwaliteit meting mits het kostenaspect dit toelaat. Er is een offerte aangevraagd.
Dhr Severijne meldt dat er geen gemeentelijke meting bij de Stoeterij wordt uitgevoerd aangezien er geen norm is gesteld voor roet.

o

T.a.v. 160827-09 Fijnstofmeting, VZ gaat onderzoeken bij welke politieke partij
draagvlak voor deze/onze problematiek te vinden is.

o

Lyvia vraagt uitbreiding van de werkgroep Verkeer, in de wijkkrant zal hieraan aandacht worden besteed.

o

Overige actiepunten: zie in overzicht onder het verslag.

3. Communicatie
 VZ wil met een communicatiestrategie meer wijkbewoners betrekken bij de wijkraad. In de
daaropvolgende discussie blijkt dat er via meerdere kanalen gecommuniceerd dient te worden.
Voor jongeren lijkt Facebook de meest passende vorm, bij ouderen heeft email duidelijk de
voorkeur. VZ wil het bereik vergroten door actieve benadering middels een flyer (eenmalig)
en het verzamelen van e-mailadressen. Na het idee om de wijkraadleden in in hun eigen straat
mailadressen te laten verzamelen geeft dhr. van der Zanden aan dit als pilot op het Lorentzplein te gaan doen.
 Wijkraad gaat akkoord met 1 maart 2017 als datum voor de jaarvergadering, als alternatief
wordt 8 maart gekozen. Roel gaat deze data met Hart bespreken.
 Wijkkrant: Jan memoreert de deadline van 25 nov voor de volgende wijkkrant.
o

VZ gaat het verzoek voor emailadressen van wijkbewoners en een oproep voor wijkraadsleden/werkgroepsleden opnemen in een artikel.

o

John vraagt medewerking om advertenties te werven. De advertentiekosten dienen in
de wijkkrant inzichtelijk gemaakt te worden.

4. Onderlinge Betrokkenheid
 Project burenhulp binnen de wijk is in een 15 tal straten actief, er wordt aan uitbreiding gewerkt doch dat vordert langzaam.



Koffieochtenden blijven onderdeel van de inspanningen van de werkgroep onderlinge betrokkenheid.

5, Parkeren en verkeer
 Dhr van der Zanden vraagt naar de uitkomst van het gesprek tussen de wijkraad en de gemeente m.b.t. parkeerbeleid. Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De wijkraad blijft bij
haar standpunt om wijk welgelegen buiten het parkeergebied “Centrum-parkeren” te houden
en zo meer parkeerruimte voor haar bewoners te creëren. Dit mede n.a.v. de reacties op de
door de wijkraad gehouden parkeer enquête.
 Jan Dekker reageert op het gemeentelijk voornemen om wijkbewoners de mogelijkheid te geven om in de P Dreef te parkeren, hij stelt voor om P Houtplein daarvoor te blijven gebruiken.
 Dhr van der Zanden is van mening dat het door de wijkraad voorgestelde regiem geen oplossing biedt voor het gebied Dreef/Lorentzplein e.o. Hij voorziet tevens fraude m.b.t. de voorgestelde regeling om max 1 uur parkeren voor bezoekers in te stellen.
 VZ vat de reacties samen door als wijkraad vast te houden aan ons voorstel, daarnaast in te
steken op het maximaal bezetten van de parkeergarages en het voorkomen van fraude.
6. Dagelijks beheer
 Udo geeft te betreuren aan dat de frequentie van de wijkgesprekken omlaag zal gaan en dat
daarvoor een communicatiesysteem via internet in de plaats zal komen.
7. Omgeving Dreef-Houtplein
 Voor de uitvoering van de herinrichting van de Dreef is uitstel verwachtbaar. Mogelijk wordt
wel het (oorspronkelijke) herinrichtingsplan Houtplein naar voren gehaald.
8. Omgeving Frederikspark.
 Erik Haverkorn geeft aan dat de partijen die betrokken zijn bij het voorstel de glasplaten om
de nooduitgang van de parkeergarage Dreef positief gestemd zijn. Een gezamenlijk overleg
staat op de planning.
9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Margo is benaderd door de gemeente en HBB om kennis te nemen van de plannen voor het
voormalige ALDI-terrein/HKB. Een overleg staat gepland voor 16 november. Roel zal aan dit
gesprek deelnemen. Margo spreekt haar bezorgdheid uit over de toenemende parkeerdruk door
het wegvallen van een substantieel aantal p-plaatsten.
 Erik Haverkorn is betrokken bij de plannen en is positief gestemd over het idee.
10. Omgeving Kleine Houtweg
 Geen
11. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh Bellevue, de mail van Mevr Aga Reinbout zal door Margo beantwoord worden.
12. Rondvraag
 Erik Haverkorn is van mening dat de wijkraad naar verjonging zou moeten streven.
 Dhr Alphenaar dringt aan op behoud van het huidige parkeerbeleid

Actiepunten
160509-06

Nieuwbouw HKB-terrein. Bewaken bekend worden plannen en dan reactie formuleren.

Wijkraad

160509-07

Verbouwing Vredenburg-Bellevue. Contact zoeken met
eigenaar om project te mogen bekijken.

Wijkraad

160509-09
160829-01

Dreefschool. Overlast en gevaarlijke situaties m.b.t. fietsen auto parkeren van brengen en ophalende ouders. Contact opnemen met Dreefschool

Ineke Eschbach

160829-02

Luchtkwaliteit

Lyvia, Laurens, Jack en
de werkgroep verkeer

160829-04

Verkeersborden Mariastichting

Udo

160829-08

Uitbreiding terras Zocher

Wijkoverleg

160829-09

Uitzoeken welke politieke partij zich in wil zetten voor het Wijkraad/ VZ
meten van fijnstof in onze wijk

160829-10

Ontwikkeling Alditerrein volgende wijkraadsvergadering

wijkraad

161003-02

knelpunten in wijk inventariseren

Wijkgesprek/ Algemene wijkzaken

161003-03

nieuwe wijkraadleden werven

Communicatie

161114-01

Flyer voor het betrekken van wijkbewoners

WG Communicatie

160829-07

Gevaarlijke situatie KHW/Gasthuisvest

Vervalt, gemeente beoordeeld de situatie als
veilig

161003-01

stichtingsbestuur regelen

Vervalt, is uitgevoerd

