Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 10 september 2022
Aanwezig: Annette Schild, Els vd Haak (gast), Jan Brons (gast) Jenne Olijve, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Tanja
Nunnink (gast) . Afwezig: Maarten Kleinman
●
●

Opening en mededelingen: Els vd Haak, Jan Brons en Tanja Nunnink worden van harte welkom geheten. Bob
Crezee verlaat ons helaas vanwege drukke werkzaamheden. We bedanken Bob van harte voor zijn inzet.
Fietsoverlast Korte Houtstraat: Tanja en Else stellen dat er 600-700 fietsen per dag passeren. Waaronder ook
hardrijdende bakfietsen. Een fietsbelasting in een voetgangersstraat die een flink fietspad niet misstaat. Zelf
gemaakte bloembakken moesten weg van handhaving n.a.v. klachten. Een brief aan de raad heeft geen
reactie opgeleverd. Jan maakt een (concept-)brief aan college over wat dan wel te doen, bijv. er een
voetgangersstraat van de maken; verboden voor fietsen.

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● OOC: Er was aandacht voor o.a. bierfietsen, flitsbezorging en parkeerbeleid. Er zal een verzoek aan het
college worden opgesteld om maatregelen te treffen tegen de toenemende overlast van fietsers. Jan en
Maarten stemmen af wie de opvolger van Bob wordt als wijkvertegenwoordiger.
● 30 km plannen: Er zijn open issues (ihb HOV gerelateerd Gedempte Oudegracht). Wilhelminastraat blijft
50 km. Jan en Maarten konden zich niet vinden in de kritiek en toonzetting van “Buskruit” wat betreft de
(tussen) rapportage van het college. Wijkraad heeft haar actie niet ondersteund.
● Wijkplatforms: Geen nieuws.
● Verkeersmaatregelen: 1-12 is gepland als uitbreiding van het autoluwe gebied. Formele publicatie
binnenkort. Start “BoBarKei” is aanstaande. Een WOO-verzoek betrof openstaande vragen betreffende
de wijkvisie verkeer c.q. “Plan B”. We vragen de bijlagen (ca. 500 A4) niet op; we zijn in gesprek.
● Verticaal Groen: In de Vijfhoek lopen de voorbereidingen o.l.v. Jorinde Kuiper. Jenne en Jan zijn bezig
geweest op het Doelenplein en op de Gedempte Voldersgracht; daar gaat het om 21 betrokken
huishoudingen en tientallen meters. De wijkraad sponsort regentonnen.
● Nieuw Kerksplein: Het college vindt dat het plein een gedegen plan verdiend en geen ad-hoc initiatieven
zoals een Jeu-de-Boulesbaan.
● Uitbreiding terrassen Botermarkt: Wijkraad neemt geen standpunt in. We gaan ervan uit dat de
gemeente het algemene beleid aan houdt.
● Diverse punten: Zitbankjes: loopt nog. Gina Giavera: vanwege vakantie uitegsteld. Contact Burgwal:
binnenkort Jan en Maarten. Electrische deelauto’s: Jan. Burendag: geen speciale aandacht

●

Notulen 11 juli 2022: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Inloopuurtje: vrijdag 8 juli ondanks veel aandacht geen aanloop. We gaan het nog één keer, dit najaar,
proberen.
● Borreluurtje: Annette, gedacht wordt aan de 1e zondag van de maand. 1e borrel van de wijkraad.
● Wijkdiner: 28 november. Subsidie en offerte catering is aangevraagd. Annette en Bob maken flyer. Jan
digitale aanmelding.
● Financiën: Geen bijzonderheden.
● Gebouw: Aandachtspunt zijn de stijgende kosten voor energie.

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden..

●

Rondvraag:
●

N.v.t.

Volgende vergadering 10 oktober.

