Kort verslag van de Wijkraad van 12 december 2018
Aanwezig:
Esther Savijn
Edith Lukas
Manon van het Hof
Michiel en Barbara
Niko Buiten
Jeroen Eekhof
Maartje Breed (bestuur)
Theo Vermey (bestuur)
Aart Meyles (bestuur en voorzitter)
Dick Rasenberg (bestuur en secretaris)
Aart-Jan de boer (gast AED)
Afwezig met kennisgeving
Hein Terwindt (bestuur)
Marian Wanders (bestuur)
Yvonne Franken (bestuur en penningmeester)
1.

Opening
Aart opent de bijeenkomst en stelt de agenda ongewijzigd vast

2.

Terugkoppeling van de bijeenkomst van de Wijkraad van 14 november 2018
Het verslag dat door iedereen gelezen kan worden op de website, is niet verder
besproken.

3.

AED voor de Burgwal
Aart- Jan houdt een presentatie en demonstratie van de AED die door de Burgwal
aangeschaft gaat worden.
Deze wordt goed ontvangen. Voor de AED is nog geen buitenkast. Aart- Jan gaat bij
de gemeente langs met de vraag of deze er kan komen.
De verantwoordelijkheid voor een goede dekking van het aantal AED- apparaten
over de wijk, ligt bij de gemeente. Het organiseren van cursussen is een taak voor de
bewoners.

4.

Informatie
Uit het OOC.
Op 3 december jl was er een OOC bijeenkomst met de gemeente. Daar is onder
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andere gesproken over de grote vrachtwagens die met regelmaat door de Burgwal
rijden. De straten zijn hiervoor te smal. Door de gezamenlijke centrum Wijkraden is
hierover een brief aan de gemeente geschreven. Er is nog geen reactie.
Verlichting Houtmarkt, Korte dijk en Koralensteeg.
De armaturen zijn te hoog, niet passend bij een woonbuurt en geven te fel (led)licht.
Graag ziet men dat deze armaturen vervangen worden door de lagere ‘Anton Pieck’
lantaarns met ‘gebroken wit’ licht, die elders in de Burgwal gebruikt worden.
Ook hierover heeft de Wijkraad en dit keer tezamen met de Scheepmakersdijk, een
brief aan de gemeente geschreven. De gemeente beraadt zich op het ogenblik.
De nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag 16 januari 2019 (20.00 uur)
Deze bijeenkomst wordt wederom gehouden in de galerie in de Spaarnwouderstraat.
Tijdens de bijeenkomst wordt er met foto’s en een toelichting van de voorzitter
terug gekeken op een aantal in het oog springende gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. Initiatiefnemers zullen nogmaals worden bedankt.
5.

Nieuwe huisvestingsverordening
Deze verordening gaat vooral iets betekenen voor het splitsen van woningen. Dit
gaat minder makkelijk worden. Woningen in de Burgwal, kleiner dan 100 vierkante
meter, mogen niet langer worden gesplitst. Voor de Burgwal is dit beter. Er wordt
afgesproken om niet te reageren gedurende de inspraaktermijn.

6.

Groen groep: terug- en vooruitblik
Afgesproken wordt om een oproep op de site te plaatsen voor ‘nieuw bloed’ voor de
groengroep. De bestaande groengroep wordt gevraagd om mee te denken over een
passende tekst.
Het gemeentelijk budget voor groen wordt verhoogd.

7.

Wat verder ter tafel komt
De aanwezigheid van de Wijkagent tijdens de vergaderingen wordt gemist. Maartje
neemt contact met hem op. Aan de Wijkagent zal worden gevraagd om aandacht te
geven aan het gebruik van de buurt app.
Het budget van de Wijkraad voor 2019 wordt lager. Dit is een gevolg van de
toerekening naar het aantal inwoners. Het totaal van het gemeentelijk budget is niet
verlaagd. Het heeft ook niets te maken met het thema ‘nieuwe democratie’, dat
binnenkort onderwerp van gesprek gaat zijn.
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