Verslag vergadering wijkraad Welgelegen
Datum: maandag 22 mei 2017
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: HART, Kleine Houtweg 18,
Aanwezig: Bart Wernink (VZ), John van de Gevel, Jan Dekker, Dirk Jan van der Spoel, Udo Kluijver ( notulist), Ineke Eschbach en Erik Haverkorn
Afwezig met bericht:, Roel Ebbinge ,Jop Sleegers,
1. Opening, mededelingen
VZ opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen
Martin van Veenendaal van Spaarnelanden is uitgenodigd voor deze vergadering, maar zonder bericht (nog) niet aanwezig.
2. kennismaking met Martin van Veenendaal.
Dit agendapunt vervalt voorlopig.
3. Verslag vorige wijkraadvergaderingvergadering (10–04-2017)
Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
Actiepunten:
bij punt 31: Erik H toont 2 foto’s van afvalbakken. 1 x met schuine halve maan opening, die is te
klein en 1x met beugel boven opening, die is correct. Verzoek aan Spaarnelanden dit laatste type toe
te passen in Frederikspark
punt 34 was al afgehandeld
punt 35 focuspunten aanscherpen
punt 36 afgehandeld.
4. Wijkkrant
Kopij voor 1 juni aanleveren!
5. Communicatie
interessant gegeven: op enquete en website is weinig van mening Wijkraad te lezen. Moet meer
aandacht krijgen.
Veiligheid: wie is de wijkagent voor ons gebied?
Busvervoer : omvang is van belang voor onze wijk dwz lusten en lasten.
6. Onderlinge Betrokkenheid
Burenhulp: geen bijzonderheden.
Koffieochtend, nieuw: als proef wijzigt de 1e dinsdag in de maand naar de 2e dinsdag . Hart is nogal eens dicht op de 1e dinsdag. Eventueel ook een vrijdagochtend om op die vrije dag werkenden de
kans te bieden.
Voortgang KinderKunstVeiling in Mei. Proces van voorbereiding loopt, er zijn aanmeldingen.
John heeft uitgenodigd voor platform Zuidwest op 7 juni. Agenda is er. “Vier het leven” is zo’n
platform.
7. Werkgroep verkeer
Herinrichting Dreef
De vergadering komt overeen dat op de voorgenomen herinrichting van de Dreef een drietal aandachtspunten zijn:

a. het opheffen van de VOP tussen restaurant Parck en de hoek Wagenweg- Dreef
b. De inrichting met asfalt ipv klinkers
c. Het niet meenemen van de voorgestelde "knip" om verkeersdruk in de Rustenburgerlaan te verminderen.
Deze zienswijzen zijn ingediend. Inspreken op Commissievergadering.
Herinrichting Houtplein
Er komt een bijeenkomst met ontwerpbureau en wijkraad Koninginnebuurt.
Parkeren
Referendum is 19 juli.
8. Luchtvervuiling, stand van zaken
1 lokatie om gedurende een jaar een meting op stikstofoxiden (NOx) uit te laten voeren is Tempeliersstraat.
9. Bevrijdingspop
In mei 2017 zal de voorzitter in overleg treden met gemeente over de toekomst van Bpop. Inzet is
om de jaarlijks verdergaande uitbreiding/vergroting van het evenement een halt toe te roepen.
In de evaluatie in ieder geval toevoegen, dat de lastenkransen rong boomstammen onvoldoende de
wortelvoet beschermen. Schade is het gevolg geweest.
OVERIGE ONDERWERPEN GEBIEDSGEWIJS
10. Omgeving Dreef-Houtplein
Zie onder pt 7
11. Omgeving Frederikspark
geen opmerkingen
12. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
geen opmerkingen
13. Omgeving Kleine Houtweg
er is voortgang bij de koepel Bellevue, zij het langzaam.
14. Omgeving Maria-stichting
in de oudbouw is een ernstig schimmelprobleem.
15. Rondvraag en Sluiting
VZ sluit de vergadering onder dankzegging van de inbreng.
Besluit:
koffie ochtend naar de 2e dinsdag van de maand
ACTIEPUNTEN

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

26

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

Werkgroep Verkeer

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

35

lijst focuspunten aan bewoners voorleggen via flyer

Bart/wg Communicatie

170227

39

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

Bart

170410

40

Stadsgids verzoeken voor de organisatie van een rondleiding in de wijk

Roel

