Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 12 april 2021
(Digitaal) aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
•

Opening en mededelingen: Geen

•

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
• Verslag OCC (23/4 verslag Maarten): Onderhandelingen voor fietsenstalling onder de Hema lopen nog.
Handhaving fietsen, scooters, … blijft een probleem: het is handhaving capaciteit versus ongedisciplineerd
gedrag. Met name in de Drossestraat, Hortusplein, GOG, Zijlvest, Gierstraat.
• Mobiliteit: Nieuw (concept) beleid is veelbelovend. Maarten en Jan hebben diverse sessies in dit verband
bijgewoond maar we wachten nu bovenal op uitvoering.
• Overleg wijkwethouder Jur Botter (verslag Maarten): Jur Botter maakt zich zorgen over de bezetting van
wijkraden. De gemeente blijft actief inzake verplaatsing Coffeshop “The Lounge”. Maarten wil volgende
keer (september) meer afstemming met andere wijkraden vooraf.
• CMG (7/4 verslag Jan): Analyse van winkelgebied. I.h.b. Grote Houtstraat tussen Hema en Proveniershof is
minder sterk. Tijdelijk moeten de huren omlaag en over het soort activiteiten (winkels, startup’s, zzp-er
inde bovenwoningen) en inrichting moet worden nagedacht.
• Handhaving/uitgaan (periodiek overleg gemeente): Het mandaat van dit overleg is gering. Handhaving
lijkt symptoombestrijding. Nieuw is de inzet van Stewards. Ontwikkeling van alternatieve locaties gaan
voorlopig niet door waardoor de druk in het Centrum niet afneemt. Meer inbreng en initiatief vanuit
direct omwonenden is gewenst.
• Afvalscheiden: In SPA 2.0 (voorbereiding) blijft de optie betalen voor restafval (Diftar). Diftar Is in andere
steden niet erg succesvol. Maarten heeft namens “de afvalgroep” wederom zijn zorg geuit bij enkele
raadsleden. Dit gelet op de weinige bakken in het Centrum (PMD, GFT, ..) en pilots (emmertjes o.a.); delev
van het Centrum zijn een probleemlocatie. De raad lijkt Diftar niet te zien zitten. We blijven dit volgen.
• Toeristische koers: Er ligt o.i. nu een afgewogen verhaal in de inspraak. We gaan, naar eerdere reacties,
nu geen meer geven. Bob wil dit in de toekomst wel volgen.
• Algemeen: Er zijn wel erg veel gemeentelijk overleggen en nota’s met overlap.

•

Notulen 15 maart 2021: vastgesteld.

•

Wijkraad
• Financiën: Update van Jenne 2021; Subsidie is nog steeds niet ontvangen. Betalingsachterstanden inzake
het gebouw zijn toelaatbaar tot 1 mei. Financiën Binnenblad zijn positief.
• Jaarvergadering 2021: 39 respondenten. Bob en Maarten zijn verkozen tot nieuwe leden. Van harte
gefeliciteerd. Het verslag, de vragen van bewoners en onze antwoorden publiceren we op de website. Er
zijn n.a.v. geen zaken naar voren gekomen die tot heroverwegingen aanleiding geven. De huidige
taakverdeling binnen de wijkraad wordt n.a.v. niet herzien.

•

Activiteitenlijst: Punten hieruit:
• Iets vaker een nieuwsbrief (ca. 1 maal per 6 weken) en posten alleen als er nieuws is (nu 1 maal per week)
• 14-4 is het collegebesluit bekend over Camera’s i.p.v. WiFi-tracking
• Nieuwe fietsenstalling is vol: opening in Mei i.v.m. muurschildering in april.
• Corona presentje: Subsidieaanvraag loopt nog. Vergelijkbare herhaling dit najaar.

•

Rondvraag:
• Maarten: Gaan we weer inloopuurtjes houden na Corona. Annette: ja. Bij “Jippies” en café “de Vijfhoek”.
Eerste consumptie is voor rekening van de wijkraad.

Volgende wijkraad: 10 mei 2021

