Kort Verslag van de Wijkraad Burgwal van woensdag 13 maart 2019
Aanwezig:
Jeroen Boer
Aart- Jan
Niko Buiten
Maartje Breed (bestuur)
Marian Wanders (bestuur)
Aart Meijles (voorzitter)
Yvonne Franken (penningmeester)
Dick Rasenberg (secretaris)
Afwezig met kennisgeving
Hein Terwindt (bestuur)
Theo Vermeij (bestuur)

1.

Aart opent en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2.

Terugkoppeling Wijkraad van 13 februari 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Informatie
3a. Toekomst Hagedis is ongewis
Maartje informeert over de situatie bij de Hagedis. Het pand van Combiwell is
momenteel in de verkoop en de afloop is ongewis. Het pand is ook onder de
aandacht gebracht van Stadsherstel. Gebruikers en de Wijkraad maken zich zorgen
over het wegvallen van de sportschool voor de specifieke doelgroep.
Het wegvallen gaat in tegen het staande beleid van de gemeente dat zich richt op de
aanpak van eenzaamheid en andere sociale projecten voor bewoners.
Afgesproken wordt om te gaan inspreken tijdens de commissie vergadering
samenleving. Naast de Wijkraad Burgwal, zal ook een vertegenwoordiging van de
Wijkraad Scheepmakersdijk en mogelijk de Amsterdamse buurt van de
inspraakmogelijkheid gebruik gaan maken. Loek van de Hagedis zal een brief
voorlezen. Wanneer stadsherstel het pand uiteindelijk koopt lijken de perspectieven
voor een voortzetting van de Hagedis gunstig.
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3b. Verantwoording jaarrekening en begroting Wijkraad over 2018
De Gemeente is akkoord gegaan met de verantwoording over 2018
Het bestuur heeft de begroting verder uitgewerkt en afspraken gemaakt over de
inzet voor communicatie.
3c. Wijkdiner
Het Wijkdiner vindt waarschijnlijk plaats op 28 juni 2019.
De Wijkraad staat garant voor de toetjes en maakt deze dan zelf.
3d. Verlichting Houtmarkt, Korte Dijk en Koralensteg
De gemeente heeft de verlichting aangepast, maar de hoge lantaarns staan er nog
steeds. Deze zijn niet passend bij de functie van dit woongebied. Liever ziet de buurt
en de Wijkraad daar lantaarns die ook in de Spaarnwouderstraat zijn gebruikt.
Eerder, direct bij het vervangen van de bestaande lantaarns is dit bij de gemeente
aangekaart.
Afgesproken wordt om een handtekeningen actie te laten starten door de bewoners
van de betrokken straten. Marian Wanders maakt hiervoor een begin, dat ook op de
site kan worden geplaatst.
3e. Vaststelling huisvestingsverordening
Er is geen nieuws over vaststelling.
3f. Voortgang nieuwe democratie
Aart en Dick zullen de Wijkraad op de hoogte houden. Inmiddels heeft de tweede
ronde stadsgesprekken plaatsgevonden. Ingrid Hamer wordt gevraagd naar de
uitkomsten.
4.

AED voor de Burgwal
De nieuwe AED komt te hangen op de kruising Burgwal/ Spaarnwouderstraat. AartJan schrijft een stukje voor de website.
Tijdens de volgend bijeenkomst van de Wijkraad op 10 april zal Aart- Jan de AED
demonstreren, dit gebeurt tussen 19.00 en 20.00 uur voorafgaand aan de
vergadering. Nic Tesser wil het initiatief nemen voor een cursus. Informatie daarover
komt ook tijdens de volgende bijeenkomst.

5.

Groengroep
Nic Tesser heeft aangegeven de nieuwe ‘trekker’ voor de groengroep te willen zijn.
Hij zal het planmatig gaan aanpakken en Yvonne, Maartje en Edo erbij betrekken.
Het burgerinitiatief van Niko voor nestvlotjes wordt door iedereen ondersteund.
Niko kan aan de slag. Via de groengroep, maar het kan ook rechtstreeks, wordt de
Wijkraad op de hoogte gehouden

6.

Standplaatsen beleid
Ter vergadering wordt een enkele suggestie gedaan voor aanpassing van dit beleid
met toevoeging van een mogelijke nieuwe standplaats. Via de website worden de
bewoners gevaagd om een reactie op het standplaatsen beleid van de gemeente.
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7.

Een stichting voor de Wijkraad
De Stichtingsakte wordt nu door de notaris voorbereid. De gemeente zal deze
reviewen. Tijdens de volgende vergadering komt dit onderwerp terug.

8.

Vrachtwagens in de Burgwal
De voorzitters van de centrum Wijkraden bespreken dit thema binnenkort. Aart
koppelt vervolgens terug naar de Wijkraad. Het sluipverkeer zal daarbij eveneens
aandacht krijgen.

9.

Een autoluwe binnenstad
Na een korte discussie over wat autoluw is en de wenselijkheid daarvan voor de
binnenstad, wordt geconcludeerd dat het verstandiger is om de energie te stoppen
in het bevorderen van plannen en het realiseren van een parkeergarage in de buurt,
tezamen met de Wijkraad Scheepmakersdijk. Er wordt contact gelegd met de
Scheepmakersdijk om de krachten te bundelen.

10. Inventarisatie Air BNB
De gemeente wordt gevraagd naar de ervaringen voor de Burgwal en de
mogelijkheden die zij ziet om het gebruik te inventariseren. De aanwezigen zien het
gebruik wel toenemen. Niet iedereen heeft er op het ogenblik last van.
Het bestuur wil in dit kader tevens kijken naar de samenstelling van de Wijk. Aart zal
hiervoor de gegevens verzamelen.
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