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Korte impressie /concept/
Aanwezig: de gemeente, de wijkraad en acht wijkbewoners
-Verslag vorig gesprek
N.a.v. het verslag komt de gemeente terug op het destijds besproken voorstel met een
kleine vertegenwoordiging van wijkbewoners voortaan te spreken; in dat geval komt ook de
eigenaar van de coffeeshop weer aanschuiven.
De vorige keer is dat ook al geopperd door de gemeente maar is er niets besloten.
De wijkbewoners wegen de pro’s en contra’s van dit gemeentelijke voorstel tegen elkaar af.
Met het oog op het doel van het overleg (samen de overlast reduceren in afwachting van
het vertrek van de coffeeshop uit de wijk) spreekt een meerderheid van de aanwezigen zich
uit voortaan met een kleinere groep wijkbewoners het overleg bij te wonen, een
minderheid is op principiële gronden tegen.
Het voorstel van de gemeente wordt aangenomen door de wijkbewoners.
De wijkraad zal dan tijdig voor een overleg in de wijk reacties, vragen en suggesties ophalen,
de gemeente spreekt zijn dank uit voor deze medewerking.
-Ervaren overlast
Diverse vormen van overlast ervaren tijdens de afgelopen periode passeren vervolgens de
revue: zwerfafval (‘cones’) op straat, lawaai, verkeerd geparkeerde auto’s, agressief
rijgedrag van automobilisten in de smalle straatjes, te zwaar geluid van motoren, men ziet
op tegen de zomer met zijn extra overlast.
Sinds de door de eigenaar vrijwillig aangepaste openingstijden is er sprake van minder
overlast tijdens de nachtelijke uren.
De gemeente meldt één coffeeshop gerelateerde melding te hebben gekregen in de
afgelopen drie maanden.
Van de politie zijn geen gegevens beschikbaar.
De indruk dat er weinig wordt gemeld door bewoners omdat veel mensen de moed hebben
opgeven of omdat zij in de late avond(nachtelijke) uren geen mens aan de lijn kunnen
krijgen.
-Verhuizing coffeeshop
De gemeente meldt dat er (nog steeds) aan twee zijden (de gemeente en de eigenaar)
wordt gewerkt aan de verhuizing van de coffeeshop, er zijn allerlei richtlijnen en regels die
dat proces bemoeilijken.
Het zoekgebied is inmiddels ruimer dan het centrum alleen.

-Verkeersmaatregelen
De wijkraad meldt kort de voortgang van de door de gemeente beoogde
verkeersmaatregelen op en rond het Nieuwe Kerksplein; n.a.v. de twee informatieavonden
denkt de gemeente (bij monde van twee wethouders) nu aan een alternatieve aanpak
binnenkort hopen we daar meer over te horen.
er wordt een groot verkeerskundig onderzoek in de gehele wijk voorbereid (te doen in
2019) door de gemeente in samenspraak met de wijkraad.
-Burgemeester naar de wijk
We horen snel van de gemeente wanneer de burgemeester de bewoners weer zal
informeren over alle door de gemeente beoogde maatregelen.
-Rondvraag
Een wijkbewoner deelt haar gevoelens en ervaringen met de whats app buurtapp.
-Slot
De wijkraad dankt een ieder voor inbreng en aanwezigheid.

