Verslag van de openbare vergadering van Wijkraad Welgelegen op m aandag 08
januari 2018
Aanwezige wijkraadleden: Bart Wernink, John van de Gevel,, Roel Ebbinge, Udo
Kluijver,(notulen)
Afwezig met bericht: Dirk-jan van der Spoel, Jop Sleegers
Wijkbewoners: Lyvia Ammerlaan, Saar Crombag, Fulco Dekker, Valentijn Holewijn, Jack
Knijn en .......
1. Opening, m ededelingen
Voorzitter opent de vergadering.
de ingekomen post is al rondgegaan per mail.
2. Verslag vorige vergadering (27-11-2017)
-Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
- aktiepunten
40 stadsgids- moet nog (Roel)
42 wijkagent is uitgenodigd
43/44 Groen en evenementen- volgende agenda Bart/Udo
49 voorlopge voorziening werk Dreef (op agenda pt 3)
53 HBO Logistiek heeft geen interesse voor een studieplan Houtplein, verder zoeken.
3. Herinrichting Dreef en Houtplein
-Dreef. De wijkraad vindt, dat verwijdering klinkers verarming betekent van het beschermd
stadsgezicht. Bart geeft aan , dat de motivering van een gemeentelijk besluit logisch,
consequent en begrijpelijk moet zijn. Hoe kan asfalt daaraan voldoen? Er is sprake van
ondeugdelijke motivering. Als de wethouder niet meebuigt (het praten over kleur asfalt en
streetprint is verre van voldoende), dan moet er een rechtsgang (van o.m. de wijkraad)
volgen. Een voorlopige voorziening is voorbereid en de wijkraad is akkoord met het ingaan
in de beroepsfase.
-Houtplein. Wethouder Sikkema werkt aan een nieuw plan waarbij alle stakeholders eerst
worden benaderd waarna een nieuw ontwerp kan worden gemaakt.
Discussie hierover leidt tot de insteek om actief vanuit de wijkraad op te treden en tot de
volgende conclusie:
binnen de werkgroep V&V moet er een plan van uitgangspunten/programma van eisen voor
de volgende wijkraadvergadering worden gemaakt. Uit de voorlopige brainstorm is gekomen,
dat daarbij als uitgangspunten zouden moeten worden gehanteerd: minder busverkeer met
een bustransferium bij de uitgang van de stad, aandacht voor fietsers en voetgangers.
- UVA/ opleiding planologie zal ons helaas niet steunen in de case studie.
4.Werkgroep verkeer
- Jop heeft bureau BVA verkeersadviezen gevraagd om een voorstel te doen voor een
analyse van en te nemen maatregelen voor de Rustenburgerlaan. het huidig toegestane
gebruik is namelijk in strijd met het V&V plan van 2003. Zie bijlage bij de agenda.
De vergadering is van mening, dat het niet verstandig is om een deel van een groter
probleemtraject te laten bestuderen. Overigens maakt de Rustenburgerlaan ook voor de helft
deel uit van het werkgebied van de wijkraad Rozenprieel, maar dit ter zijde. Het probleem
traject begint al in het gezamenlijk gebied met de Koninginnebuurt. Er moet een
bewonersproject worden gemaakt met de genoemde drie wijkraden (Koninginnebuurt,
Rozenprieel en Welgelegen).
5. Website en w ijkkrant
De nadruk moet meer op de website dan op de wijkkrant komen te liggen.Een nieuwe
website als belangrijkste contactmedium is in ontwikkeling. Voor een flyer wijkkrant (2 x per

jaar) moet nog steeds een redactie worden gevonden.
6. Jaarvergadering en them a
ten eerste de data van de reguliere vergaderingen van de wijkraad zijn:
19 februari, 26 maart, 14 mei, 25 juni, 3 september, 15 oktober en 26 november.
De jaarvergadering in de 1e week van april, als dat mogelijk is.
suggesties voor het thema: afgeronde restauratie van het witte paviljoen aan het Spaarne
of historie van Frederikspark en Baan door bijv. Chris Brunner of Annemarie van Leeuwen.
7 t.e.m . 11 gebiedsgew ijze punten: geen andere bijzonderheden.
12. Rondvraag en Sluiting
Roel hoorde van een wijkdiner van de wijkraad Burgwal. Idee voor ons in het park?
lijst aktiepunten:
40 De stadsgids verzoeken voor de organisatie rondleiding in de wijk
Roel
43/44 Agenda volgende vergadering: Nagaan of een groendeskundige kan worden
ingeschakeld voor beoordeling en monitoring parken. Met name of de parken

beschadigd worden door de grootschalige evenementen.
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Udo

Vergunningverlening bij evenementen in Frederikspark
Bart
opleidingsintituut proberen te interesseren voor meedenken over eigen visie
van de wijkraad op herinrichting Houtplein e.o.
Dirk Jan
pve Houtplein
wg V&V
probleemtraject verkeer samen met 2 ander wijkraden
wg V&V

