Verslag buurtavond 27 november Hotel het Anker
Start: 20:10
Einde: 21:30
Aanwezig vanuit het Wijkpanel Binnenstad:
Hennie van Amerongen
Henk Dillerop
Nanno Benninga
Hedser Kok
Hennie opent de buurtavond met het voorstellen van het Wijkpanel. Daarnaast vertelt ze dat
het Wijkpanel Binnenstad (WPB) sinds 1,5 jaar weer heel actief is en over dat het WPB een
positieve bijdrage aan de binnenstad wil leveren.
Wat doet het wijkpanel:
 Gesprekspartner voor de gemeente;
 Groen – Geveltuinen, groene vingers, monument op de kelders;
 Kunst in de openbare ruimte
 Ondersteunen initiatieven inwoners
 Organiseren buurtbijeenkomsten
Het WPB laat haar website en de facebooksite zien aan de bezoekers.
Rondje uit de buurt:
 Bomen op de Eewal: Wat is de status van de bomen op de Eewal, hoe, wat, en wanneer
komen ze terug. Ook leeft nog steeds de wens om feestverlichting in de bomen tijdens de
donkere dagen.
 Verlichting binnenstad: In de binnenstad staan bijna overal klassieke lantaarns. Echter
niet in de Speelmanstraat wat geen gezicht is. Kan hier wat aangebeuren?
 Het is erg donker op de Brol / Groentemarkt
 Parkeerbeleid: Er is een tekort aan goede parkeerplaatsen voor bewoners. De
parkeergarages zouden een goede optie zijn maar te duur. Is hier misschien een
oplossing mogelijk
 Weesfietsen: Her en der staan er allerlei weesfietsen vast aan bomen, lantaarnpalen,
hekken enz. De gemeente wil deze niet weghalen. Kan hier wat aangebeuren
 Ook het zomaar op straat gooien van grofvuil is een bron van overlast.
 Een groot probleem is het parkeer/wachtgedrag van met name coffeeshopbezoekers en
bezoekers van andere gelegenheden in de binnenstad . Harde muziek, gevaarlijk
rijgedrag, vervuiling enz. De straatcoaches zijn weg. Wat kan er hier aangedaan worden?
(Misschien een themavond organiseren met o.a. coffeeshophouder, wijkagent,
gemeente, politiek en bewoners?)
 Bij het studentenhuis op de Nieuweburen is er vaak last van overlast van
drugsgebruikers. Ook is de Nieuweburen vaak onveilig qua verkeer (de studenten
kregen overigens een argument van hun buren. De verwachte overlast bij het aanvragen
van de vergunning is uitgebleven. Ze geven niet of nauwelijks overlast).
 Ook is er veel overlast in de Poststraat, steegje naast de Gloppe. Kan hier wat aan
gedaan worden (aansluiten bij 6de bullet).
 Er is veel zwerfvuil in de binnenstad. Geopperd wordt door Hennie om aan te sluiten bij
de nationale schoonmaakactie.
Algemene indruk van de avond was zeer positief. Er was een goede opkomst en sfeer.
Iedereen was constructief en alle doelgroepen/leeftijden vertegenwoordigd.

