Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 15 maart 2021
(Digitaal) aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
1. Opening en mededelingen: Geen
2. Wijziging Agenda: Geen
3. Informatie uitwisseling:
• Afval scheiden: In de cie Beheer van 11 maart jl. is in het kader van het aflopen van het contract met de
AEB per 31/12/2022 een informatiebrief naar de Raad gestuurd. Maarten wil nog eens kijken naar het
concept initiatiefvoorstel dat we hebben geschreven.
• Plan B: Er zijn mooie aanpassingen gedaan aan het besluit voor de maatregelen als aan het plan van 2022.
Samen zijn het een mooie stap. Voor zover bezwaren blijven bestaan laten we dit voor nu; bezwaarschrift
handhaven heeft geen toegevoegde waarde en is ingetrokken. Een wijkbewoner is het niet eens met de
procedure zoals de gemeente inzake “Plan B” volgt. We hebben hierop gereageerd omdat wij er geen
problemen mee hebben.
• Buskruit, Gedempte Oude Gracht 30 km: We hebben Eu 500 toegezegd voor nader onderzoek naar 30
km op de GOG onder voorwaarde dat het onderzoek vragen beantwoord die ook bij de gemeente leven
(inrichting geschikt, tijdsverlies OV).
• Omgevingsvisie: Abstract maar waardevol. Vooral de 6 lagen van de visiekaart geven een mooi beeld.
• Mobiliteitsvisie: Mooi stuk met veel mooie beloften. Moet wel waar worden gemaakt. We geven een 1 e
reactie gezamenlijk met de Centrum Wijkraden en Buskruit (speerpunt fietsbeleid en (HOV ook) 30 km in
Binnenstad. Andere reacties mogelijk kater dit voorjaar.
• Energie transitie: Lijvige stukken, complex. 2040 is kort dag en het moeilijke Centrum heeft geen prio. We
verwachten dat er een actievere campagne gericht op bewoners komt. We vragen hier bij de gemeente
aandacht voor en proberen zelf, waar mogelijk, bewoners mee te nemen (website, aandacht voor Groene
Mug, Noorderlicht, …).
• Uitgaan/Overlast: Maarten zal aandacht vragen over dat er in het Raaksgebied slecht gehandhaafd
wordt. T.a.v. het overleg “Veilig Uitgaan” ligt het initiatief bij omwonenden die ook participeren.
• Overige: zie mail
4. Notulen 8 februari 2021: vastgesteld.
5. Wijkraad
• Financiën: Update van Jenne 2021; geen bijzonderheden Subsidie toegezegd maar nog niet ontvangen.
• Jaarvergadering 2021: Gaat digitaal komende week de deur uit. Jan/Jenne maken nog een nieuwsbrief.
• Gebouw: Geen bijzonderheden
6. Activiteitenlijst: Het globale jaarplan zit bij onze jaarvergadering stukken. Een gedetailleerd jaarplan schaffen
we af. In plaats daarvan in het vervolg een activiteiten lijst die we per vergadering aflopen. Punten hieruit:
• Oude video en geluidsbanden: zijn aan Elena en Marcus overgedragen.
• Contact wijkagent: Deze is van plan met verslagjes te komen zoals vanouds
• Operationeel Overleg Centrum (OCC): Punten: “Energie transitie” en “Afval” (Maarten/Bob).
• Overleg wijkwethouder (7 april): eerst kijken naar de punten, dan kijken we wie vertegenwoordigd.
• Corona presentje: Groot succes. We zetten het nog op de website en in de nieuwsbrief. Annette kijkt of
we de kosten terug kunnen krijgen uit het Leefbaarheids en Initiatiefbudget
• Opening nieuwe buurtfietsenstalling: geven we nog aandacht aan; uitnodiging volgt: budget Eu 50,• Nieuwsbericht over de Raaksbruggen: toDo (Maarten/Jan).
• Archiveren website archiveren: toDo (Jan/Jenne)
7. Rondvraag: geen
Volgende wijkraad: 12 april 2021

