NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD MARIAHOEVE
Datum/tijdstip: donderdag 15 februari 2018/ 20.00-22.00 uur
Plaats: Muizenfort
Aanwezigen: Marga van der Kroon, Marja Renema-Hooijer, Hans van der Steen en Cor
Rijnbeek
Afwezig met kennisgeving: Karel Wiegert en Henk Beenen
INGEDIENDE EN BESPROKEN AGENDA-PUNTEN
1.

Opening
Marga opent om 20.00 uur de vergadering

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt uitgebreid bij punt 5, 6 en 8, en vervolgens vastgesteld.

3.

Notulen/actielijst
Notulen 18 januari 2017: Wordt in overleg aangepast.
Actiepuntenlijst 15:
Punt 48: Blijkens mededeling is dit binnen de gemeenteraad reeds behandeld en zou
er sprake zijn van het aanbrengen van een vorm van signalering. Besloten wordt om
toch ook vanuit de Wijkraad nog te reageren.

4.

Financiën en declaraties
Alle declaraties zijn ingediend en betaald.

5.

Mededelingen/ binnengekomen stukken
Nieuw lid Wijkraad
Zal worden uitgenodigd ter kennismaking.
Terugkoppeling overleg werkgroepen en project Ankerplaats
Is uitgevoerd.
Datum in loopavond Achterstallig onderhoud en activiteiten voor uitnodigingen
Men is van mening dat het communiceren over het uitstellen van de inloopavond aan
de gemeente moet worden overgelaten.
Stadskompasbijeenkomst 13 maart over verkeer, parkeren en openbaar vervoer
Elke maand komt een thema aan bod. Genoemd thema is zeer actueel en zijn er
voorstellen gedaan – o.m. in de spits 4x heen/weer per uur – maar de bestaande
verbinding blijft voorlopig gehandhaafd. Zou een enquête zinvol zijn? De gemeentelijke
plannen zullen worden opgevraagd. Over het parkeren valt weinig nog te zeggen; er
komen waarschijnlijk vier vrije plaatsen voor doktersbezoek.

6.

Voorstel invulling wijkgebouw
Aan de hand van het opgezette matrix-schema wordt gekeken wat nog aangevuld
moet worden. Genoemd wordt o.m. de plaats voor een wijkagent (vergt waarschijnlijk
een aparte ruimte van zo’n 30 m2). Sport & beweging wordt als moeilijk inpasbaar
omschreven in de huidige toegekende ruimte. Er moet nog e.e.a. nagegaan worden en
moeten we ons afvragen wat onze ambities zijn! Wordt vervolgd.

7.

Wijkborrel zomer 2018
Besloten wordt om deze op zaterdag 26 mei van 16.00 tot 20.00 uur te houden.

8.

Samenstelling klankbordgroep Ankerplaats
De volgende personen gaan hier deel van uitmaken: Pieter van Buiten, Sander Sterk, Jo
Bolander, Karel Wiegert, Marja Renema-Hooijer, Henk Benen en Cor Rijnbeek.

9.

Vanuit de Stadsraad
De volgende onderwerpen kwamen kort ter sprake: verlichting, veiligheidsaspecten,
signalering sociale knelpunten, vestingwallen, stadstuinen en sloepenroute.

10.

WVTT/ Vragen uit de wijk
Geen

11.

Sluiting en bijpraten
Marga sluit de vergadering om 22.00. Volgende vergadering: donderdag 15 maart 2018
in Het Muizenfort.

Cor Rijnbeek/ 06.03.2018

