Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
wat deed uw wijkraad zoal in 2017?
ONTMOETINGEN
Kerstzang Nieuwe Kerksplein bij de door de wijkraad gesponsorde kerstboom – Mede dank aan
Klavertje 5
Wijkborrel 18 december in de Jopenkerk. Zo’n 100 bewoners sloten samen het jaar af. Bedankt voor
het rondje Jopenkerk!
Wijkdiner maandagavond 27 november – Nieuwe Kerk met 120 gasten en een wachtlijst
Regelmatig koffie-inloop in het wijkgebouw
Tweemaal een wijkschouw
Meerdere wijkwandelingen olv Jan Hoving
Jaarvergadering in ‘Gather’
COMMUNICATIE
In elk Binnenblad het Wijkraadbulletin
Aanwezig op sociale media en Nextdoor
Website met circa 200 berichten in 2017 (inclusief Facebook, Twitter en Nextdoor)
12 digitale nieuwsbrieven in 2017
In voorbereiding: boekje met de mooiste wijkverhalen.
Mailcontacten met wijkbewoners
Gesprekken op straat
LEEFBAARHEID
Wijkschouw met bewoners, handhavers en gemeente op 15 mei en 4 november. Snelle aanpak van
problemen. Rapportage op de website
Overlast (deel) bezoekers coffeeshop in de Doelstraat: de eigenaar vervroegt in 2018 de sluitingstijden
en wil verhuizen; bijeenkomst Nieuwe Kerk in juli (met 100 wijkbewoners) over overlast van bezoekers
coffeeshop; brief aan burgemeester; gesprekken met de burgemeester
Kwartaaloverleg over the Lounge (3x)
Kwartaaloverleg 24 uursopvang Wilhelminastraat (3x)
Buurtbemiddeling op verzoek wijkagent

Pilot Schillenboer mbt GFT afval
Overleg met de wijkwethouder Jur Botter
GEMEENTELIJKE PLANNEN
Kritisch meekijken met ontwerp-bestemmingsplan voor de Vijfhoek
Advies over plannen zoals locatieprofielen (welk type activiteit op welk plein).
Advies over nieuw subsidiestelsel
Nauw volgen en beperken overlast illegale Airbnb, diverse brieven geschreven aan de gemeente
Raaks III
Meedenken over realisatie laatste deel Raaksgebied
WIJK OP GROEN
Nieuwe projecten in de Lange Raamstraat en Zuiderstraat. Ondersteuning bij lopende projecten
VERKEER EN VERVOER
Op verschillende niveaus aandacht voor verkeer en vervoer. Stedelijk met ‘023 Bereikbaar!’ over
bereikbaarheid. Met de andere centrumwijkraden over o.a. stedelijke distributie, parkeren. In de wijk
over hotspots.
In Werkgroep Fietsparkeren meedenken o.a. over stallingen voor fietsparkeren
Procedure tegen parkeerreferendum: bij gemeente en bestuursrechter; goede punten dreigden te
verdwijnen
Brieven route Keizerstraat, Barrevoetstraat en Botermarkt
Brief over oversteek Verwulft
Pleiten voor betere bereikbaarheid van de stad en het centrum ism 023 bereikbaar!
WIJKVISIE VERKEER
Bewoners maken concept wijkverkeersvisie
OVERLEG
Deelname aan diverse gemeentelijke overleggen

