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Verslag vergadering d.d. 22 november 2010
Aanwezig:

Marcel Timmermans, Willem Verschuren, Leon de Roy, Harry de Sanders
(belangengroep Wethoudersbuurt), Fons Cools(wijkraad Koningshaven), Anke
Haneveer
Afwezig m.k. Pascale Pijnenburg stopt ivm persoonlijke omstandigeheden
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Opening
20.10 uur in de Kruisvaardersstraat 49.
Agenda
Opening
Notulen en actielijst
Parkeren Jozefzorg (Afspraak maken met Rob van der Westen)
Onderhoud Kruisvaardersstraat (evalueren gesprekken met ambtenaren
Fraterhuis
Rondvraag
Notulen en aktielijst
Willem vraagt of de notulen niet in pdf vorm opgeslagen en verstuurd kunnen worden.
Omdat hij problemen heeft met het openen. Anke zal dit proberen te doen.
Verder geen op of aanmerkingen
Parkeren Jozefzorg
Rob van der Westen zou afgelopen donderdag bijLeon langs komen. Deze afspraak wordt
verzet naar de eerstvolgende vergadering van 26-01-2011.
TBV neemt in het bestek van de nieuw en verbouw op dat ze het verzoek doen aan de
personeelsleden om zoveel mogelijk aan de Ringbaan Zuid te parkeren. Bouwketen e.d.
komen allemaal op het terrein van Jozefzorg zelf te staan.
Onderhoud Kruisvaardersstraat
Leon en Marcel hebben met twee ambtenaren van de gemeente een gesprek gehad en ze
zijn de kruisvaardersstraat doorgelopen. Het 45 graden parkeren komt er niet, zoals is
voorgesteld. Wel komen er twee parkeerplaatsen extra dan die in de plannen genoemd zijn.
De 2 extra parkeerplekken worden gecreëerd doordat aan de kant van het fraterhuis en
jozefzorg de uitsteeksels waaropde lantaarnpalen staan gaan verdwijnen. De lantaarnpalen
worden 1,5 meter naar achter geplaats en de uitstulpingen worden verwijderd. Hierdoor
komen er 2 parkeerplekken bij.
45 graden parkeren kan niet omdat de bomen 5 meter rondom nodig hebben. Er is
aangegeven dat de bomen in het piushaven gebied maar 3 meter rondom nodig hebben.
Volgens de gemeente zijn dit andere bomen dan die in de kruisvaardersstraat. De gemeente
wil niet naar de de andere plannen luisteren voor de kruisvaardersstraat dus houdt het voor
ons op. Misschien dat we nog een verzoek kunnne doen over de te gebruiken stenen die
men wil gaan leggen in de kruisvaardersstraat. Het asfalt komt niet terug maar wordt
vervangen door klinkers. Aanvraag doen om dan net zo’n klinker te gebruiken als nu op de
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kop van de piushaven gebruikt zijn. De auto’s zullen dan automatisch minder hard gaan
rijden dan nu het geval is.
Buurtbewoonster Willemijn Seegers heeft ook nog een gesprek gehad met Frank Martens
en Koen Rubie.
Fraterhuis
Anke heeft nog geen contact gehad met camelot, maar er lijken meer studenten in het
fraterhuis te zitten dan een paar weken geleden. Op de derde verdieping is nu ook ligt aan
en zijn er bewegingen. Anke neemt nog contact op met de fraters en met camelot om iets
meer te weten te komen.
Fatimastraat 28
Volgens het convenant zou er in december nog een buurtoverleg plaatsvinden inzake het
pand Fatimastraat 28. Anke zal een mailtje sturen om hiernaar te informeren.
Tijdens het wijkcafe van 9 november heeft anke nog met Jon gesproken, buurman van
pand fatimastraat 28. Hij had geen klachten, de bewoners waren zeer vriendelijk en groette.
Volgens Jon zitten er geen dames meer in die in het begin in het huis zijn gekomen.
Rondvraag
Harry: Brug en de zuiderlijke inprikker (wethouder Baggermanweg) Enkele jaren geleden
is het fijnstof gemeten in de wethoudersbuurt. Nu wordt het fijnstof opnieuw gemeten en
de waardes zijn nu veel hoger dan de vorige metingen. De metingen zijn zelfs zo hoog dat
ze dit de vorige metingen zelfs niet hebben kunnen meten. Kunnne we hier niet iets aan
doen. Want over fijnstof wordt helemaal niet meer gesproken. Fijnstof zal een groter
probleem worden als de rotonde klaar is die in de wijk komt te liggen. De vrachtwagens
moeten dan via de rotonde naar de sligro en de overige winkels.
Harry zal een brief opstellen en naar de vorige raporten verwijzen en Marcel zal deze
doorsturen naar Berend de Vries.
Willem: Wim Jaap Eisinga zou zijn gezicht ook laten zien tijdens het wijkcafe en dit is
jammergenoeg niet gebeurt. Hij was afwezig met een goede reden, maar het blijft jammer
dat er geen vragen aan hem gesteld konden worden.
Marcel: Mailadres willem werkt niet meer. Willem antwoord dat je zijn Home of
webmasteradres moet gebruiken.
Algemeen: misschien moeten we een voorjaarborrel organiseren en alle partijen uitnodigen
die betrokken zijn bij de blok die loopt van de ringbaan oost, ringbaan zuid tot aan de
leenherenstraat tot aan de piushaven. De andere kant van de piushaven is uit en te na
besproken maar over de genoemde blok hoor je mondjesmaat iets. We moeten proberen
met een goed plan te komen en alle partijen hierbij uitnodigen.
Sluiting
21.10 uur
Er wordt unaniem besloten dat de volgende vergaderingen voortaan op woensdag
gehouden gaan worden en dan elke 4e woensdag van de maand

Volgende vergadering:
Woensdag 26 Januari 2011
Aanvang 20.00 uur Kruisvaardersstraat 49
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