WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d 27-02-2017
Aanwezigen
Wijkraad:

Wijkkrant:
Bewoners:

Bart Wernik (VZ) , Margo van Aarle, John van de Gevel, Roel Ebbinge, Udo
Kluijver (verslag)
(Jop Sleegers -ziek)
Jan Dekker
Alex Vermeulen, Joost Havers

1. Opening en mededelingen
1. punt 6 van de agenda wordt naar voren gehaald om Alex V de kans te geven daarna te vertrekken.
2. Verslag vorige vergadering (12-12-2016)
1. Het verslag wordt vastgesteld
2. Bij de actiepunten nummers acht en negen ( aanhangsel bij de verslaggeving van de vergaderingen) staat vermeld dat ik, Ineke Eschbach, actie zal ondernemen i.v.m. overlast Dreefschool locatie Kleine Houtweg ( fietsen + laden en lossen van de kinderen voor-en na schooltijd). In de vergadering van november 2016 heb ik hierover gerapporteerd. Dit is nimmer in de notulen terecht
gekomen mogelijk door het tumult dat één van de aanwezigen wist te veroorzaken onder de deelnemers. Ik heb gemeld dat ik het probleem besproken heb met de conciërge van de locatie Kleine
Houtweg. Hij zou het met het team bespreken en benadrukken dat de toezichthoudende leraar op
de veiligheid van de kinderen en passanten moet letten.Of dit enig effect zal hebben moet nog
blijken.
3. Behandeling actiepunten. Niet vermelde punten blijven staan:
o 07. Bart zoekt contact met Pothof zodra Margo tel. nr heeft gegeven.
o 08. 09. zie hierboven. afgehandeld.
o 10. afgehandeld.
o 11. afgehandeld.
o 12. afgehandeld.
o 13. afgehandeld.
o 14. afgehandeld.
o 15. afgehandeld.
o 18. Aanvulling: niet alleen werkgroepen, maar ook updaten de daar onder hangende projecten.
o 21. afgehandeld.
o 22. afgehandeld.
o 23. afgehandeld.
o 24. afgehandeld.
o 25. afgehandeld.
o 26. wg verkeer moet nog actie nemen.
o 27. is geregeld, afgehandeld.
o 28. John stuurt flyer aan Jan D.
o 29. App Next Door wordt geen app voor WR .
o 30. geregeld. afgehandeld
o 31. Martin van Veenendaal van Sp.L voor volgende agenda plannen.
o 32. Houtplein op agenda.

6.
1.
2.

3.

o 33. parkeerzone staat op agenda.
o Het verslag wordt hiermee goedgekeurd.
Parkeren, verkeer en vervoer
Alex meldt, dat de werkgroep inmiddels is versterkt met 2 nieuwe leden.
Hij meldt vervolgens, dat op 20 december 2016 de gemeenteraad een nieuw parkeerbeleid heeft
vastgesteld (Programma met maatregelen met diverse wijzigingen). VVD wil daarover referendum. Jan van der Zande is wel tevreden over het genomen besluit van de Raad. Hij wil dan ook
niet de vraag van de VVD in het referendum, maar zijn vraag. Dat is de vraag over zijn eigen alternatief. Alex raadt aan die wens niet te ondersteunen. De Wijkraad blijft bij haar eerder besluit
om Jan van der Zande niet te steunen. Alex zal Jop dit melden.
Luchtkwaliteit. Lyvia is er nu niet. Geen nieuws te melden.

3. Wijkkrant.
1. de agenda voor de jaarvergadering komt a.s woensdag 1 maart op website evenals de verslagen
2. de advertentie opbrengsten komen geheel ten goede aan de wijkraad.
4. Communicatie
1. Jaarvergadering 2017. Roel deelt bijgestelde agenda uit. Aandacht voor aftredende leden (Joke
en Margo) en te benoemen lid (Bart).
2. Spaarnelanden. Martin van Veenendaal heeft aangeboden een toelichting op wijze van werken
van Spaarnelanden in vergadering toe te lichten. Nagaan inhoud/ verantwoordelijkheden. Bespreekpunt is opzoomeren (zie hierna).
3. voor de komende kas controle commissie had zich al Heidi van der Marel aangemeld
4. de gemeente heeft een verzoek gedaan om een advertentie te mogen plaatsen ter promotie van
de fietsenstallingen. Jan D zal contact leggen.
5. effect van oproep van Bart in wijkkrant is 6 reacties, evenals 6 reacties op flyer (= 2% van aantal
adressen)
6. om als WR zichtbaar te worden, is wellicht een initiatief slim om de boomkransen te voorzien van
plantgoed. Dit opzoomeren ( is een verbeteractie in bijv. een buurt) in samenwerking met Spaarnelanden.
7. agenda is op zich goed. Wel de focuspunten de revue laten passeren. Er wordt besloten om de
lijst focuspunten via een flyer aan de bewoners voor te leggen en de antwoorden via de mail terug
te krijgen bij de WR. In de nieuwsbrief kunnen we dan de resultaten van die actie melden.
5. Onderlinge Betrokkenheid
1. Project Burenhulp en Koffieochtenden. geen bijzonderheden.
2. Wijkbijeenkomst in samenwerking met Erik Lubach. 21 mei is een wijkfeest gepland met als thema: kinderkunst met veiling.

7. Luchtvervuiling.
1. geen nieuws op dit moment.
8. Pleio.
1. dit informatie platform van de gemeente is beschikbaar voor de WR. Er is sprake van 1 platform.
2. heeft veel te maken met wijkzaken. Roel en Udo schrijven zich daarvoor in.
9. Bevrijdingspop.

1. ook namens de Adviescie Hh en F’park heeft Udo gesprek met de gemeente. Aandachtspunten:
foodtrucks, de concentratie toiletten in F’park en tenten in boomkruinen.
2. Bart wil direct na editie 2017 gesprek met gemeente over editie 2018 om invloed daarop te hebben.
punten 10 t.e.m. 14 geen bijzonderheden te melden.
15. Rondvraag en sluiting.
1. over de oude Egelantier is weinig info bekend aldus Joost Havers. Raadsleden benaderen en
wethouder aanschrijven om informatie. Project hiervan maken bij Werkgroep Ruimtelijke Ordening en
Gebouwen.
2. wijkinfobord: Roel/Udo vragen na bij Machiel Bom. Iets voor Pleio?
ACTIEPUNTEN
160509

07

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

Bart

160509
160829

08
09

Dreefschool afgehandeld

Ineke Eschbach

160829

10

Verkeersborden Mariastichting. afgehandeld

Udo

160829

11

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

Wijkraad/ VZ

161003

12

knelpunten in wijk inventariseren

Wijkgesprek/ Algemene wijkzaken

161003

13

nieuwe wijkraadleden werven

Communicatie

161114

14

Flyer voor het betrekken van wijkbewoners

WG Communicatie

161212

15

Er moet een nieuwe contactpersoon komen voor Vredenburgh-Bellevue

Wijkraad

161212

16

Stukken voor het Jaarverslag voor

Wijkraad

161212

17

Verslagen gaan de15e op de website

Jan

161212

18

Voorzitters van de werkgroepen maken een korte omschrijving van de
activiteiten voor op de website. Ook van de daaronder hangende projecten.

Voorzitters werkgroepen

161212

19

Ondergrondse vuilcontainers - afsluitend berichtje maken

Jan

161212

20

Nieuwbouw provinciehuis - afsluitend berichtje

Jan

161212

21

Check data wijkraadsvergadering en jaarvergadering met Hart

Roel

161212

22

Werkgroep Communicatie maakt opzet flyer - voor volgende vergadering

Roel

161212

23

Werkgroep Communicatie maakt een voorstel voor verdeling van de straten in de wijk voor het flyeren

Roel

161212

24

Rapport laten opstellen overwegen over luchtkwaliteit: onderzoek en ook
en plan voor oplossingen

Werkgroep Verkeer

161212

25

Geld uit potje bewonersinitiatief/bewonersondersteuning

Jop

161212

26

Werkgroep neemt contact op met initiatiefnemers van de Churchilllaan
over hun uitgevoerde onderzoek

Werkgroep Verkeer

170123

27

Contact met Univé t.b.v. redactioneel stuk/ advertentie website.

John

170123

28

Flyer definitief maken + offerte voor produceren opvragen.

Roel + Jan

170123

29

App Nextdoor. Iets voor de Wijkraad? neen

WG Communicatie

170123

30

Zoeken naar personen die op Jaarvergadering praatje willen geven. geregeld, Joost Swarte

WG Communicatie

170123

31

Nagaan verantwoordelijkheden/ inhoud praatje Martin van Veenendaal van Bart/John
Spaarnelanden. komende mei agenda

170123

32

Herinrichting Houtplein. Opstarten werkgroep.

Bart

170123

33

Vervolgafspraak wijziging zone B naar zone C maken met gemeente

WG VVP

170227

34

overleg met gemeente over plaatsing advertentie fietsenstalling

Jan Dekker

170227

35

lijst focuspunten aan bewoners voorleggen via flyer

Bart/wg Communicatie

170227

36

kinderkunst + veiling 21 mei

WG Communicatie

170227

37

aanmelden voor pleio

Roel/ Udo

170227

38

opmerkingen Bpop 2017 naar gemeente

Udo

170227

39

info inwinnen over toekomst Egelantier + project maken in Wg RO en Gebouwen

Bart

161212

A

Budget aanvragen voor luchtkwaliteit Rustenburgerlaan

170123

B

Wijkbijeenkomst in samenwerking met Erik Lubach. Wijkraad stemt in met
ter beschikking stellen van een bijdrage van € 250,00 mits alle wijkbewoners hiervoor worden uitgenodigd.

170227

C

(herhaald) besluit over parkeerbeleid: alternatief Jan v.d. Zande wordt niet
gevolgd

170227

D

lijst focuspunten herzien en voorleggen via flyer (enquete) aan bewoners.

BESLUITEN

