Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 14 juni 2021
Aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
•

Opening en mededelingen: Geen

•

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
• Vergroenen Nieuwe Kerksplein: N.a.v. vraag uit jaarvergadering kijkt gemeente (Ingrid Hamer) of hier
alsnog geld voor beschikbaar is (noot: dat is niet gelukt).
• Klimaatadaptie Wilsonsplein: De gemeente heeft de gereserveerde 300K hiervoor is geschrapt n.a.v.
actie van de vorige wijkraadsvoorzitter. N.a.v. heeft Jan voorgesteld een verkenning te houden naar een
stadstuin op de singels. Ook is er een Groenbeleidsplan in voorbereiding waar dit mogelijk in past.
• Verkeersmaatregelen: De bordjes zijn gezet. De indruk is dat het heel goed werkt. Daarnaast is er, een
eerste, overleg geweest over herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat. Mede omdat de
gemeente denkt aan cameraherkenning voor het autoluwe gebied zijn uitwerkingen voor de andere
straten nog niet besproken.
• Evaluatierapport Autoluwe Binnenstad: T.k.n.. Buiten verbeterpunten is de ervaring positief. De
conclusies en aanbevelingen hebben, volgens planning, gevolgen voor het bovenstaande (o.a.
kentekenherkenning door camera’s i.p.v. pasjes).
• Mobiliteit/HOV 30 km: Rapport van Buskruit en wijkraden CWR wordt 17/6 met de wethouder besproken
• Handhaving/uitgaan: Voor VRD momenteel iets minder van belang. Bij de Smedestaart en langs het
Spaarne wel. Wijkraad Binnenstad wacht op antwoord op een groot aantal vragen.
• Afval: Rapport van “onze” Enquete is 10/6 uitvoerig besproken in cie Beheer. Directe aanleiding was
plaatsen van bakken op de Bakenessergracht. De wethouder (Rog) stelde dat er in VRD niet veel
weerstand is/was en dat het aantal bakken in het Centrum op een minimum zit om de (huidige door de
raad vastgestelde) doelstellingen te halen.
• Evenementen: Wordt n.a.v. Corona zeer regelmatig bijgesteld Naast algemene evenementen Voor VRD is
vooral de Kunstlijn en de Kerstsamenzang op het Nieuwe Kerksplein van belang
• OCC: (verslag Bob), Enkele punten hieruit: V&D-gebouw: in beeld is een fietsenstalling onder en boven
woningen. Na realisering van de fietsenstallingen wordt er strakker gehandhaafd t.a.v. fietsparkeren.
Geen centraal vuurwerk met oudjaar, enkele plaatsen waar vuurwerk wordt toegestaan.
• CWR: Maarten gaat in augustus overleggen ter voorbereiding van het gesprek met de wijkwethouder nu
in augustus.
• Conferentie met de wijkraden Centrum/Zuid-West. Najaar: Thema posities/rollen en samenwerking
• T.k.n.: Omgevingsvisie gemeente, CMG-stukken. Rapport onderzoek winkelstraten, visie stationsplein.

•

Notulen 10 mei 2021: vastgesteld.

•

Wijkraad
• Financiën: Geen bijzonderheden.
• Gebouw: Bezetting is goed; geen bijzonderheden. Depressiegroep gaat weer starten. Ouderenuurtje:
Annette neemt contact op met Marianne
• Inloopuurtjes: Gaat Annette i.s.m. met Maarten weer opstarten
• Evenementen: Wijkdiner inplannen en subsidie aanvragen. Pleinpicknick blijft vooralsnog gecanceld.
Wijkborrel nog niets besloten.

•

Activiteitenlijst:
• Corona presentje nog afhandelen met gemeente.

•

Rondvraag: Geen.

Volgende wijkraad: 13 september 2021, juli en augustus geen vergadering.

