Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 10 mei 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) :
• Mobiliteit/Buskruit: Buskruit heeft i.s.m. met Maarten en Jan een reactie gemaakt op het
mobiliteitsbeleid. Onderdeel is een, mede door ons gefinancierd, onderzoek van Bonotrafics naar 30 km
voor OV. Het moet nog formeel worden aangeboden aan de wethouder, raadsleden etc. en krijgt nog een
vervolg in ABC.
• Handhaving/uitgaan: Lastig blijft de beperkte inzet van handhaving versus de hoeveelheid overlast. Wij
kunnen er zelf weinig anders aan dan aandacht voor blijven vragen, ook in onze posts aan beperking van
overlast. Voorbeeld zijn fietsen en hondenpoep.
• Afval: Betalen voor restafval (Diftar) heeft geen politieke meerderheid. We constateren dat de er of te
weinig bakken zijn of dat ze niet vaak genoeg worden geleegd. Met name zondag en maandagen is dat
een probleem. Dat draagt niet bij aan het voorkomen van zwerfafval. Maarten zal dat inbrengen op in
overleg op 12/5. Wij geven aandacht aan wat bewoners zelf kunnen doen zoals fermenteren en een
wormenhotel.
• CWR: Maarten stelt voor voorafgaande aan het overleg met de wijkwethouder af te stemmen met de
andere CWR. Dan hebben we 2 maal per jaar structureel CWR-afstemming en overigens adhoc. Dus nu in
augustus.
• Woonvisie Gemeente: Tkn aangenomen.
• OCC 31/5: Maarten en Bob stemmen onderling af (aanwezigheid, punten, afstemming CWR).

•

Notulen 12 april 2021: vastgesteld.

•

Wijkraad
• Financiën: Update van Jenne 2021; Subsidie is ontvangen. Financiën Binnenblad blijven positief.
• Gebouw: Bezetting is goed. Betalingsachterstanden inzake het gebouw worden nu ingelopen.
• Inloopuurtjes: Gaat Annette i.s.m. met Maarten weer opstarten; voorlopig op terras met mooi weer.
• Evenementen: We vragen nog geen subsidie aan voor Wijkpicknick; wachten af of het door kan gaan op
een leuke manier. Over Borrel en Diner beslissen we nog niets. I.h.b. voor wijkdiner moeten we wel tijdig
uitsluitsel hebben over de subsidie. De Jaarvergadering 2022 is misschien te combineren met festiviteiten
rondom wijzigingen in de verkeerssituatie.

•

Activiteitenlijst: Punten hieruit:
• Nieuwe fietsenstalling is vol: opening in Mei i.v.m. muurschildering in april. Jan gata er nog achteraan
• Corona presentje: Subsidieaanvraag loopt nog. .

•

Rondvraag: Geen.

Volgende wijkraad: 14 juni 2021, locatie nader te bepalen i.v.m. Corona.

