Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 8 november 2021
Aanwezig: Annette Schild, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman (Bob Crezee afwezig)
●

Opening en mededelingen: Geen

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● Nieuwe Kerksplein: Het motor- en scootervak is nog geen groot succes. In die zin dat er meer fietsen dan
motoren- en scooters staan. Door enkele aanwonenden is ook aangegeven dat het motoren – en scooters
betreft van niet aanwonenden. In januari wordt geëvalueerd.
● Wilsonsplein: Jan informeert over de stand van zaken voor netten en Jeu-de-Boulle baan.
● Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat: In de cie Beheer zijn over groenslingers kritische vragen
gesteld over de relevantie van adviezen van de schoonheidscie en over de veiligheid. De schoonheidsscie
is ook negatief ervaren bij deelnemers van “Wijk-Op-Groen (Nieuwe Kerksplein) we hebben ook negatieve
signalen inzake het verduurzamen van monumenten. Maarten gaat na hoe het schrappen van
Groenslingers bij bewoners en ondernemers uit de straat wordt ervaren.
● OCC 22/11: Punten aanleveren bij Bob
● Fietsenstalling Raak III: Jan heeft opnieuw opheldering gevraagd over een eventuele buurtfietsenstalling.
Het is intern bij de gemeente onduidelijk. Ondertussen komt de opening van Raaks III dicht bij.
● Wijkradenconferentie: Jan was erbij en vond het erg succesvol. Aan te raden voor volgende keer.
● Wijkagent: We vragen een terugblik op 2021 (was per maand). Annette nodigt hem uit voor begin 2022.

●

Notulen 11 oktober: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Wijkdiner 22 november: Er is een wachtlijst. De kerk, muziek, vrijwilligers en “Aan’t Plein” zijn gereed.
Annette moet alleen nog tafels, stoelen etc. huren. We besluiten op basis van nieuw Corona-maatregelen
tot uitstel of afstel. Voor het volgende wijkdiner kijken we naar een wat ander opzet of prioriteit op de
wachtlijstenen. E.e.a. afhankelijk wat verder kan doorgaan (wijkborrel, pleinpicknik).
● Financiën: De kostenoverschrijding wijkdiner en kosten vaan jaarvergadering heffen elkaar grotendeels
op. Jenne gaat een begroting opstellen en subsidie 2022 aanvragen.
● Gebouw: Depressiegroep is weer opgestart. Jenne is nog in gesprek met een gebruiker.
● Kerstboom: Heeft Jan geregeld; met dien verstande dat de leverancier onvoorspelbaar blijft.
● Jaarvergadering 2022: Waarschijnlijk combineren met wijkborrel dit voorjaar. Combineren met een
feestelijke opening van verkeersmaatregelen is door vertraging buiten beeld.

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden.

●

Rondvraag:
●

Maarten neemt contact op met de nieuwe communicatiemedewerker van de gemeente.

Volgende vergadering 13 december.

