Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 13 juni 2022
Aanwezig: Annette Schild,, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Maarten Kleinman
Gast: Dick van Willigenburg (over verkeer Ged. Raamgracht)
●

Opening en mededelingen: Geen

●

Verkeer (Ged. Raamgracht): Dick verbaasde zich bij de jaarvergadering over het gebrek aan context van de
aangekondigde maatregelen. Aanvankelijk was hij in de veronderstelling dat er ook geen samenhang c.q.
groter plan was. Tussentijds heeft Dick veel informatie gekregen over de context van de maatregelen zoals de
wijk verkeersvisie en het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Ook bij andere wijkbewoners blijkt het misverstand
te bestaan dat bij het autoluw maken van straten parkeerplaatsen verdwijnen.

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● Samenwerking wijkraden: Maarten en Jan hebben informele “bijpraatuurtjes” met de wijkraad Burgwal.
● OOC (zie verslag): Bob vond de voortgang inzake de mobilteitshub heel goed te vernemen. We nemen
afstand van in het OOC geconstateerd “op de persoon spelen” naar ambtenaren.
● Omwonende overleg 24-uurs opvang (zie verslag Maarten): Knelpunten worden aangepakt. Het
onderzoek naar de voorgenomen uitbreiding-optimaliseren komt de doelgroep ten goede en is prima.
● Deelscooters: voorgenomen beleid heeft instemming.
● Evenementenklankbordgroep: geen bijzonderheden
● Terrassenbeleid: De Corona-situatie (uitbreiding) wordt per 1-10 weer normaal.
● Verkeer/Autoluw: besluitvorming is opgeschort vanwege een motie over parkeren. We begrijpen die
koppeling niet zo goed omdat bij deze besluitvorming de impact op parkeren nihil tot zeer beperkt is (dat
was zelfs een voorwaarde).
● Verticaal Groen actie: Er zijn ca. 10 aanmeldingen. In Binnenblad komt ook een oproep.
● Jeu-de-Boulesbaan: Het college vindt het teveel ten koste gaat van groen.
● Convenant CMG: We gaan geen bijdrage leveren.
● Openstaand: Schouw met brandweer; er komt een nieuwe datum.

●

Notulen 11 april 2022: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Jaarvergadering 8 mei: O.i. succesvol.
● Pleinpicknick 9 juli: Subsidie is toegekend. Flyers zijn gedrukt.
● Inloopuurtje: vrijdag 8 juli.
● Financiën: Geen bijzonderheden. Aan de orde was sponsering in lijn met de statuten.
● Gebouw: Geen bijzonderheden.
● Wijkdiner/borrel: Er zijn wat ideeën voor andere opzet; vanwege de impact op de begroting moeten deze
in de zomer concreet worden. Geagendeerd voor de vergadering 11 juli

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden..

●

Rondvraag:
●

N.v.t.

Volgende vergadering 11 juli.

