Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 11 april 2022
Aanwezig: Annette Schild,, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Maarten Kleinman
Gast: Gina Giavarra, opbouwwerkster Haarlem Effect, werkgebied Centrum
●

Opening en mededelingen: Geen

●

Kennismaking met opbouwwerk: Gina Giavarra verteld over haar werk algemeen, haar lange werkervaring in
Rotterdam en de relatie met sociaal wijkteam, maatschappelijk werk (Britt Jansen) en de gemeente (Ingrid
Hamer). Met hen vormt ze de sociale driehoek. Bewoners met problemen zijn algemeen snel in beeld.
Individuele hulpvragen probeert Gina te kanaliseren tot algemene. Voorbeeld: parkeren voor zorgverleners.
Het Centrum is heel divers. We vonden het prettig kennis te maken. Afspraak: Gina, Maarten en Annette
maken een rondje door de buurt.

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● Stedelijke Distributie: Start in Mei weer op.
● Duurzaamheidsteam: gewerkt wordt aan begeleiding. Prioriteit: woningen met label E, F en G aan te
pakken voor 2028. Monumenten vallen er buiten: woonlasten zijn aandachtspunt (bijv. hofjes).
● Manifest Wijkraden: Het voelt ongemakkelijk dat gesuggereerd wordt dat we daar achter staan terwijl
we ons helder hebben gedistantieerd. Maar we laten het daarbij.
● Stadstuin Raamvest: Het idee Is nog erg prematuur. Maarten wil er wel bij betrokken worden.
● Samenwerking wijkraden: 28-4 hebben Maarten en Jan een afspraak met de wijkraad Burgwal.
● Drugsoverlast Sophiaplein: Annette neemt contact op met wijkagent.
● Openstaand: Schouw met brandweer, autodelen (hub), groenstrook Nieuwe Kerksplein, herinrichting
Hudson Bay .

●

Notulen 14 maart 2022: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Pleinpicknick 9 juli: Annette en Jenne vragen de subsidie aan.
● Inloopuurtje: Loopt niet meer als voor Corona. Kan ook aan bekend maken liggen (alleen digitaal)
Volgende: vrijdag 8 juli en kondigen we aan in Binnenblad.
● Financiën: Geen bijzonderheden. Ook Binnenblad loopt weer zoals voor Corona.
● Gebouw: Geen bijzonderheden.
● Jaarvergadering 8 mei 2022: Alles is vrijwel rond. Maarten en Bob praten het gedeelte over
buurtinitiatieven aan elkaar. Er is ca. 40 minuten nieuw (oud) beeldmateriaal. Zodra dat beschikbaar is
bekijken. De wormenhotels zijn ook binnen. Jenne zorgt voor de consumptiebonnen. Annette voor de
vrijwilligers. Opletten als we over 120 personen gaan (kopjes/glazen). Streven naar aanmelding voor 3
mei. Flyers invouwen: in principe 28 mei, 16.00 uur.

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden..

●

Rondvraag:
●

N.v.t.

Volgende vergadering 9 mei.

