Pagina |1

VERSLAG WIJKRAADVERGADERING 4 september 2017

Aanwezig: Paul Busker (voorzitter), Loes Buisman, Ulrike Weller, Ton Mol, Albertien Pareau Dumont,
Corina Teunissen van Manen, Jolande Coelho (notulen), Ada Beens(notulen), Paul Spoek (vanaf 22
uur)
Afwezig met bericht: Esther Berkelouw en Lizzy Soenarjati, die gaat verhuizen naar Z-O.

1. Jolande en Ada notuleren
2. Ideeën voor het jubileumfeest van 26 oktober 2007:
a) Mensen benaderen die belangrijk zijn geweest voor het wijkcentrum en die kunnen vertellen
over begintijd, zoals oud-voorzitters.
b) Ulrike noemt de mogelijkheid een koordirigente/zangeres uit te nodigen voor een muzikaal
intermezzo.
c) Corina stelt voor een expositie te maken van materiaal uit het verleden.
d) Albertien noemt het oude Poortersboek van het wijkcentrum dat tijdelijk in bezit is van Helen
Ignatius.
e) Loes zal in het Stadsarchief zoeken naar oude verslagen van wijkraadsvergaderingen.
Ook uit de DVD van het afscheid van Albert Jan Tuyn zou informatie gebruikt kunnen worden.
f) Op woensdag 15 september zal er met een aantal mensen verder worden overlegd.
3. Mededeling: vóór 1 oktober moet de subsidieaanvraag worden ingeleverd.
4. Huisvesting:
a) De rechtszaak is verplaatst naar 13 oktober
b) De beslissing over toekomstig gebruik ruimtes in de plint van de Stopera is in handen van een
samenwerkingsverband.
c) Informatie over evt. huisvesting pand NZV- wal (110 vierkante meter): toegankelijkheid moet
worden gegarandeerd. Anders wordt ervan afgezien.
5. Verslag van de kascommissie 2016: niemand aanwezig om verslag uit te brengen. Dus ACTIE
6. Nieuw bestuurlijk stelsel: Enige scepsis was er te horen over de waarde van het nieuwe stelsel.
We zullen te maken krijgen met stadsdeelcommissies (= adviescommissies met gekozen burgers).
Voor meer informatie zie verslag thema-avond op 28 augustus in het wijkcentrum:
http://www.oudestadt.nl/bijeenkomst-nieuw-bestuurlijk-stelsel/
De vraag is welke rol de wijkraad hierin gaat spelen. De burgerparticipatie moet goed geregeld
worden. Het college zal dat alles vorm moeten gaan geven.
ACTIE: DB schrijft zienswijze n.a.v. wat in deze vergadering is besproken.
7. Andere aandachtspunten:
a) Voor Pride 2017 voorlopige voorziening afgewezen. Alle bezwaarschriften afgewezen. Pro
forma beroep. Beroep Europride 2016 op 14 november 2017 !!!.
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b) Fietsdemonstratie, zie nieuwsbrief
8. Buurtronde/rondvraag
- Genoemd wordt door Jolande het artikel in Parool (zo. 3 sept.), geschreven door Carolien
Gehrels.
Citaat: “Nu investeren, anders hebben we over tien jaar spijt”. Verdichting van de stad, alsof
het nog niet druk genoeg is.
-

Albertien prijst de graffitischoonmaak in het zuidelijk deel Spuistraat/NZV- wal door de
gemeente.

-

Albertien stelt ook voor om camera’s aan te schaffen om bv het aantal vrachtwagens in de
Spuistraat te meten. Elders zouden die ook gebruikt kunnen worden om aantal rondrijdende
taxi’s te tellen. Of wat dan ook. Paul B. zal contact opnemen met Dimitri Drijver om te
onderzoeken hoeveel camera’s al actief zijn in de Spuistraat.

-

Ulrike noemt leegstaande ruimte van Hendrick de Keyzer op OZA-wal 153 hs, gemengde
bestemming met dienstwoning.

9. Sluiting van de vergadering om 22.45 uur.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 6 november om 20 uur.

Naschrift secretaris:
1 nov. 2017
Inmiddels zijn er al ettelijke afzeggingen geweest: 6 november kan niet doorgaan. Voorstel
woensdag 8 november 20:00 uur. Dan is ook het besluit genomen in de bestuurscommissie.
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