Verslag wijkraadvergadering
Wijkcentrum d’Oude Stadt,
27 februari 2017

Afwezig met bericht: Anita Mizrahi, Bart Kruyver, Ulrike Weller, Albertien Pareau
Dumont, Esther Berkelouw
Aanwezig: Paul Busker, Loes Buisman, Hans Steketee, Hans Pérukel, Ada Beens, Cliff
van Dijk, René Ambags, Jolande Coelho, Lizzy Soenarjati, Paul Spoek (kort verslag).
4. Agenda
- Communicatie rond invulling ruimte Torensluis wordt als punt 7B toegevoegd.
5.Ingekomen post en mededelingen
- Bart Kruyver heeft zich teruggetrokken als wijkraadslid.
Het vrijwilligerswerk voor Doras in Noord vraagt al zijn aandacht;
- Een aanvulling op de evaluatie Europride is beschikbaar;
- Een brief is uitgegaan i.v.m. toegankelijkheid sociale onderkomens. Bij agendapunt 7B;
- Sjaak van der Leden is tijdens zijn vakantie plotseling overleden.
Hij fotografeerde vaak voor het wijkcentrum (o.a. Nieuwjaarsrecepties), de werkgroep
Kunst & Cultuur (o.a. vitrineprojecten Sint Antoniesbreestraat).
6. Verslag 30 januari 2017
- Goedgekeurd.
7. Huisvesting, stand van zaken
- Het aanbod Boomsspijker (50 m2 op tweede verdieping, opzegtermijn 6 maanden,
beperkt aantal sleutels, reserveringssysteem nog in de maak, geen ruimte voor archief)
blijft een onaantrekkelijke noodoplossing. De (vergader)zalen worden nu al druk
gebruikt, de aangeboden ruimte is op dit moment bezet door medewerkers van Dock
(verdringing), geen zicht op de toegang, trappenhuis en trage lift beperken de
toegankelijkheid met name voor ouderen. (voor meer zie het verslag van 30-1-2017);
- Tijdsdruk/planning vertrek uit de Nieuwe Doelenstraat: Vermoedelijk gedoogd onze
nieuwe huisbaas ons tot 1 juli 2017 (de rekening voor april is al ontvangen en betaald).
Onze vaste groepen kunnen hier dus nog even blijven vergaderen na 1 april.
Het dagelijks bestuur ziet een reële kans om zelfs tot eind december te mogen blijven,
maar zoekt intussen intensief naar een geschikt alternatief en roept op mee te zoeken.
7B. Torensluis
- Het wijkraadverslag van 30-1-2017 gaat al op deze kwestie in: Twee partijen willen van
deze bijzondere ruimte onder de brug een sociale ontmoetingsplek maken. Studenten
van het Spinhuiscollectief en Stadsdorp Buurt 7 (zie artikel in Buurtkrant Zeven Nr. 114).
De twijfel of deze ruimte wel voldoet aan eisen van sociale toegankelijkheid is inmiddels
van de baan.
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8. Archief
- Met inventarisatie en uitdunning van de circa 70 strekkende meters archief is
begonnen door Albertien Pareau Dumont en Paul Spoek. Er wordt gewerkt aan een
digitale inhoudsbeschrijving. Met Hubert Kraayvanger, Marjet van den Berg en Helen
Ignatius is beraadslaagd over wat absoluut behouden moet blijven en over mogelijke
opslag/bewaar-locaties zoals Stadsarchief, Academie voor de Bouwkunst (o.a. VaRastrook, IJ-oeverplannen), Binnengasthuisterrein (tijdelijke opslag), Werkgroep
Keurtuinen (o.a. oude bestemmingsplan-kaarten). Ook zal aan oud-medewerker Addy
Stoel nog om advies gevraagd (o.a. over de publicaties van Uitgeverij de Oude Stad)
Diverse buurt- en werkgroepen (verkeer, water, ouderenhuisvesting, buitenreclame, etc.)
zien (nog) geen mogelijkheden om hun deelarchief in bewaring te nemen.
Binnenkrant en werkgroep Keurtuinen zullen zich wel over hun archief ontfermen.
Wordt vervolgd.
9. Buurtenronde
- Op de Oude Schans zou straatprostitutie (weer) voorkomen.
- Het contract wordt opgevraagd aangaande de bewegende beeldschermreclame.
- De Valkenburgerstraat is ‘teststraat’. Gemeente en buurtbewoners maken plannen om
deze vierbaansweg om te toveren tot aantrekkelijke en leefbare stadsstraat.
- In gebied 1011 worden rommelplekjes en dooie hoekjes vergroend met subsidie via
http://degroenestad.nl/ in samenspraak met buurtbewoners.
- Terrasverwarming (CO2-uitstoot) spot met duurzaamheid.
- Waar blijft het voetgangersbeleid (maximum aantal toeristen per gids)?
- Het voortbestaan van Jacob Hooy staat onder druk door (ver)bouwplannen van de
huisbaas.
- Een aspirant woningcorporatie is in oprichting om mee te bieden op het complex van
Afdeling Bruggen en Riolering aan de Nieuwe Uilenburgerstraat.
- Divers (Aprilfeesten Nieuwmarkt, raamisolatie, …).
9B. Actie ‘Wijkcentrum onder dak’
- Het DB geeft toelichting op de komende wandeling van 3 maart naar een ‘nieuwe
locatie’.
10. Data wijkraadvergaderingen
- Er zijn nog geen data voor de rest van 2017 afgesproken.(Aktiepunt)
11. Rondvraag
- Is er behoefte aan een Kascommissie? .(Aktiepunt)
12. Sluiting
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