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Algemene ledenvergadering 14 november 2016
Agenda
1.
Opening
De vergadering opent de voorzitter en heet allen, m.n. wethouder Damen en
vertegenwoordigers van gemeenteraad en gemeenteambtenaren, welkom
3.

De verplaatsing van het busstation
De plannen van het gemeentebestuur om het busstation te verplaatsen kwamen als eerste
ter bespreking aan de orde, omdat mevrouw Damen’s aankomst vertraagd was.
En die verhuisplannen brachten enorme beroering van de aanwezigen mee. De
belangrijkste zorgen die door de bewoners van het Houtkwartier in het algemeen (en die
van de Rijnsburgerweg in het bijzonder) worden gevoeld zijn:
•

•

•

Bereikbaarheid
o De wegen rondom onze wijken en van en naar de ziekenhuizen en van naar
het Bio Science Park zijn nu al vol tijdens de spits
o Ambulances en bereikbaarheid LUMC
o Daar komt het extra busverkeer nog bij
Verkeersveiligheid
o In het Houtkwartier komen elke dag 5.500 scholieren
o De Posthof rotonde staat nummer 1 op de zwarte lijst van de gemeente
o Op het kruispunt Bargelaan / Rijnsburgerweg gebeuren nu al regelmatig
ongelukken
Leefbaarheid
o Belangrijke toename verkeer
o Toename geluid
o Milieuaspecten (toename fijn stof, Nox, NO2 en CO2)

Inzet van de wijkvereniging
Wij menen dat de gevolgen van de verplaatsing van het busstation vooralsnog
onvoldoende aandacht hebben gekregen.
Ook de nieuwe onderzoeken daarnaar, waartoe de gemeenteraad door een zeer bijzondere
motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ het gemeentebestuur in april 2016 opriep, zijn tot
nu toe volstrekt onvoldoende uitgevoerd.
In samenwerking met de wijkverenigingen van de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk,
ROVER, de bewoners van de Kijker en van de Rijnsburgerweg en de Werkgroep
Ruimtelijke Ordening Zeezijde houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten.
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Dit bestaat uit:
• organiseren van publiciteit
• contacten met leden van de gemeenteraad
• besprekingen met de ambtelijke werkgroep die de motie uitvoert
• besprekingen met de wethouders Laudy en Strijk

2.

Wethouder Marleen Damen (PvdA) over de plannen met de wijk
Door de voorgaande discussie ging mevrouw Damen vooral in op de bestuurlijke
besluitvorming over de verplaatsing van het busstation.
Zij constateerde dat de wijk goed vertegenwoordigd wordt door de wijkvereniging én zij
merkte op dat er bestuurlijk nog geen besluit tot verplaatsing is genomen; dat er alleen
nog wordt gewerkt aan onderzoeken en kaderbesluiten. Wat betreft de belangen van de
wijk merkte zij op dat het gemeentebestuur en de raad natuurlijk een afweging moeten
maken voor de hele stad.
Verder riep zij op toch vooral vanuit de wijken te komen met voorstellen voor
verbeteringen in de wijk.

9.

Invoering betaald parkeren
Op aandringen van de aanwezigen is gesproken over het betaald parkeren.
De ligging van onze wijk naast het station en de aanwezigheid van elf (11)! Scholen maakt
de parkeerproblematiek in onze wijk uniek. Daarbij constateert het bestuur van de
wijkvereniging dat de criteria voor toekenning van werknemersvergunningen aan in de
wijk gevestigde bedrijven niet duidelijk zijn.
Tot onze grote verbazing lijkt het gemeentebestuur zelf niet op de hoogte van de juiste
aantallen van parkeerplekken, laat staan de verdeling daarvan in openbare plekken,
openbaar bruikbare plekken in garages en privé-plaatsen.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft aan het gemeentebestuur voorgesteld om hen te
helpen bij het op orde brengen van de basisgegevens. Een soortgelijk aanbod is gedaan
voor het oplossen van de ongelijkheden bij de uitgifte van bewonersvergunningen.
Hetzelfde geldt ook voor de werknemersvergunningen.

7.

Verkiezing bestuursleden
De aftredende bestuursleden zijn bij acclamatie herbenoemd voor een periode van drie
jaar.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. De niet behandelde agendapunten
worden doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.
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