Verslag buurtavond 23 april 2013
Datum:

dinsdag 23 april 2013

Buurt:

Voor bewoners van de buurt omgeving Grote Kerkstraat. Het gaat om de
straten tussen de Westerplantage en de Kleine/Grote Hoogstraat en alle
straten ertussen.

Locatie:

Restaurant Sems

Tijdens de avond is het volgende besproken:
Opening en voorstellen Wijkpanel Binnenstad
Hennie van Amerongen (voorzitter) opent de avond en stelt de aanwezige leden van het
Wijkpanel Binnenstad voor (Nanno Benninga, Ton Aartsen, Karen Rosier). Het wijkpanel
bestaat uit vrijwilligers, meer informatie is te lezen op de geheel vernieuwde site
www.wijkpanelbinnenstad.nl.
De punten die het Wijkpanel dit jaar aanpakt zijn: website vernieuwen, organiseren
buurtavonden, meer groen in de binnenstad bijdrage voor kunst in de binnenstad, bijdrage
webcam Oldehove.
Het blijkt dat niet iedereen het wijkprogramma heeft ontvangen met daarin de punten van het
Wijkpanel Binnenstad.
Hennie geeft ook aan dat het wijkpanel onder bepaalde voorwaarden geld geeft aan
initiatieven van binnenstadsbewoners. De voorwaarden kunnen op de site gevonden worden.
Welke punten spelen er in deze buurt?
Over het algemeen zijn de bewoners positief over het wonen in de binnenstad. Er zijn
ongeveer 25 mensen aanwezig. Er zijn 3 mannen aanwezig die eigenlijk alleen negatieve
punten hebben over bijvoorbeeld een tekort aan parkeerplaatsen, het wijkpanel in het
algemeen en de gemeente. Er ontstaat een discussie tussen diverse aanwezigen en deze 3
‘klagers’, omdat het wel heel negatief wordt. De meeste bewoners zijn het erover eens dat
we moeten proberen op een positieve manier de leefbaarheid van de binnenstad te
vergroten waar mogelijk. Het Wijkpanel wil dat we elkaar juist stimuleren en
enthousiasmeren.
Wat vinden mensen leuk aan de binnenstad?
- Het is heerlijk!
- Alles bij elkaar
- Levendig
- Prachtige stad
- Rust in eigen hofje
Overige punten:
- Parkeren is vaak moeilijk.
- Openbaar groen wordt vaak slecht onderhouden en is vaak een openbaar hondentoilet,
daarom is een bewoner tegen groenplannen. Hier wordt tegenin gebracht dat de
geveltuinen juist door particulieren worden bijgehouden, dus niet afhankelijk van
onderhoud door gemeente.
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Rond de Westerkerk is regelmatig veel vuilnis te vinden. Er wordt aangegeven dat dit iets
is voor het meldpunt overlast, je kunt 14058 bellen of melden via de site van de
gemeente.
Over het algemeen vinden mensen het een verbetering qua vuilnis sinds de
ondergrondse containers er zijn.
Er stond een bankje bij de Amelandsepijp/De Tuinen, kan dit ook weer terugkomen? Dit
is iets voor het Wijkpanel Binnenstad om te onderzoeken. Zou bij de punten van volgend
jaar kunnen.
De brug bij de Tuinen gaat weg, een aantal bewoners wil graag dat die blijft.
Een ondernemer uit de St Jacobsstraat geeft aan dat de stoepen wel wat breder kunnen
daar, omdat het toch éénrichtingsverkeer is. Zij gaat zelf contact opnemen met Hayo van
der Meer hierover.
Iemand is tegen het feit dat het fietspad door de Prinsentuin nu voetpad wordt. Andere
mensen vinden dit juist een goede oplossing, je kan beter langs de Groeneweg fietsen en
bij de rotonde linksaf gaan.
De fluittonen die te horen zijn, komen vanaf de Oldehove geeft een aanwezige aan. Een
andere aanwezige betwijfelt dit, omdat het vorig jaar december al begon. Is alleen het
geval bij een bepaalde wind en komt niet zo vaak voor, maar wordt gehoord door diverse
bewoners.

Presentatie over De Oldehove
Door Ad Fahner. Interessante presentatie over de geschiedenis van de Oldehove en een
deel van het gebied eromheen. Aanwezigen vinden het een mooie presentatie.
Evaluatie en afsluiting
De avond wordt afgesloten met een evaluatie en nog een borrel. Het was een wat rumoerige
avond, maar bewoners geven toch aan het een positieve avond te vinden met aandacht voor
punten van bewoners.

