JAARVERSLAG 2014 VAN DE BLB / WIJKRAAD BINNENSTAD
INTRODUCTIE.
Om leefbaar en levendig te kunnen zijn heeft een binnenstad mensen nodig die
in die binnenstad willen wonen (dat zijn er zo´n 12.000!) en die betrokken zijn
(die zich “druk” willen maken) tot het leefbaar zijn en blijven van die
binnenstad. Binnen het bestuur hebben we afgelopen jaar onze statutaire
doelstelling vertaald in een aantal kernwaarden: burgerkracht,
verbondenheid, toegankelijkheid, veiligheid. Die kernwaarden geven sturing
aan wat wij als BLB/Wijkraad Binnenstad willen doen of laten. Vanuit die
kernwaarden willen wij ons sterk maken voor de belangen van
binnenstadbewoners. We proberen dat te doen in goed overleg met anderen
die er toe doen in de binnenstad. Dat zijn de mensen in de buurten die samen
de binnenstad vormen, de gemeentelijke overheid, de winkeliers-ondernemers,
de horeca-ondernemers.
BINNENSTAD: OVER WELK GEBIED HEBBEN WE HET DAN?
De binnenstad omvat voor BLB/Wijkraad Binnenstad de volgende
deelgebieden: Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord (tussen kanaal en AA),
Binnenstad Oost/Hinthamerdriehoek, Vughterpoort, Het Zand, Havenkwartier,
De Hofstad, Tolbrug.
JAARPLAN 2014: WAT HEEFT HET OPGELEVERD?
De jaarvergadering van maart 2014 heeft ingestemd met het plan 2014.
Hoofdpunten waren:
-Parkeren bewoners. In goed overleg met belanghebbenden en dus ook met
het bestuur van BLB/Wijkraad Binnenstad heeft de gemeente een plan
ontwikkeld om de wachtlijst voor parkeervergunningsplaatsen te minimaliseren
en de wachttijd te bekorten. Dat gaat gebeuren door 1- de wachtlijst op te
schonen, 2-het aantal vergunningsplaatsen uit te breiden met parkeergarage
St. Jozefstraat en plaatsen in de nieuwe St. Jansgarage en 3- het terugbrengen
van het aantal parkeersectoren waardoor een flexibeler toewijzing kan
plaatsvinden.
Het beleid is er, maar de gemeente kiest er voor om de uitvoering ter hand te
nemen als de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan klaar is; dat wordt
voorjaar 2015.
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Schone, veilige en leefbare binnenstad. Daar is op verschillende manieren
werk van gemaakt. Het bestuur neemt deel aan het overleg in de
Horecakwaliteitskring, waaraan onder leiding van het kabinet van de
burgemeester ook politie, afdeling Milieu, Koninklijke Horeca Nederland
deelnemen. 2x per jaar overlegt het bestuur met Stadstoezicht, waarbij o.a.
ook het evenementenbeleid wordt besproken.
In de Korte Putstraat wordt gewerkt aan een convenant tussen ondernemers,
bewoners en gemeente om zaken als geluidsoverlast, evenementen, aanvoer
van goederen, afvoer van goederen enz. beter te regelen. Als BLB/Wijkraad
Binnenstad ondersteunen wij de bewoners, o.a. door bij het College van B&W
aan te dringen op inzet van registratie-apparatuur die objectieve
geluidsmetingen mogelijk maakt.
Het bestuur wil op deze plaats tevens waardering uitspreken voor de wijze
waarop in het algemeen en in het bijzonder na evenementen de openbare
ruimte in de binnenstad wordt schoon gemaakt.
Ontwikkeling stadstracé Zuid-Willemsvaart. Dit onderwerp heeft in feite geen
aandacht gekregen. De gemeente wil hier nog geen bespreekpunt van maken
nu er opdracht is gegeven aan enkele bureau´s om hiervoor een concept plan
van invulling voor te ontwikkelen. Op basis daarvan zou de discussie verder
gevoerd moeten worden. Het resultaat van de verleende opdracht ligt helaas
nog niet op tafel.
Verbreding draagvlak. Dat wilden we bereiken door meer jongeren aan te
spreken en door de inzet van nieuwe media. Alvorens daarop in te gaan: de
Binnenstad telt rond de 12.000 inwoners. De BLB heeft 270 leden. Absoluut
gezien misschien niet veel leden, maar relatief gezien zijn wij een van de
grotere verenigingen in de stad, zeker vergeleken met het aantal leden van
politieke partijen.)
Het ledental is in 2014 stabiel gebleven.
Meer jongeren aanspreken is in ieder geval gelukt doordat er in het Dagelijks
bestuur nieuwe, jongere leden zijn gekomen.
Meer mensen beter aanspreken proberen we ook te bereiken via het kwartaal
blad Wijkgericht. Dit blad verschijnt iedere keer voorafgaand aan een algemene
vergadering, zodat we meer bewoners attent maken op die vergadering.
We hebben kunnen vaststellen dat dit iets oplevert.
Tijdens algemene vergaderingen maken we regelmatig ruimte voor initiatieven
die in onze binnenstad worden genomen. Zo was er aandacht voor “Bij Katrien”
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en was het thema van de algemene vergadering van december: bloemetjes in
onze stad. Verschillende bewonersinitiatieven werden daar gepresenteerd.
De inzet van nieuwe media is aantoonbaar sterk toegenomen via het opzetten
van blogs op onze website. Daarnaast heeft onze websitebeheerder een
website opgezet ten behoeve van de actiegroep ‘GOEDERENTREINEN, NEE’, en
wordt die website door hem onderhouden.
Verder maken we met enige regelmaat gebruik van een “poll” als middel om
snel een beeld te krijgen van hoe bewoners over een bepaald onderwerp
denken. Dat is met name gebeurd om een beeld te krijgen van de
aandachtspunten die bewoners voor 2014 van belang vonden en om een beeld
te krijgen van de gedachten met betrekking tot wel/geen Pieckepoort.
Facebook wordt ingezet om mensen ook langs die weg te attenderen op een
algemene vergadering die gaat plaatsvinden.
Van Twitter maken wij nog geen gebruik. Dat heeft te maken met het feit dat
wij als BLB/Wijkraad Binnenstad vooral met inhoudelijke argumenten een
bijdrage willen leveren en/of standpunten innemen. Daarvoor is Twitter niet
het geschikte medium.
Ontwikkelingen op het spoor. Het kan niemand ontgaan zijn dat in de loop van
2014 een actiegroep ‘GOEDERENTREINEN, NEE’ flink aan de weg heeft
getimmerd. Tijdens de AV´s wordt sinds voorjaar 2014 iedere keer opnieuw een
update van de stand van zaken gegeven.
Het bestuur van BLB/Wijkraad Binnenstad is bij het opstarten van deze
actiegroep actief betrokken geweest. We blijven betrokken, want Henk
Schuurs, lid van het DB, staat inmiddels bekend als de bevlogen voorman en
San de Kort, lid van het AB, beheert de website van de actiegroep. Nico van den
Heuvel levert een essentiële inhoudelijke bijdrage.
We hebben er voor gekozen om ‘GOEDERENTREINEN, NEE’ te ondersteunen als
actiegroep. Voor BLB/Wijkraad Binnenstad is de spoorkwestie één van de
onderwerpen waar we aandacht voor moeten hebben, en de plannen met het
spoor hebben ook gevolgen voor andere wijken zoals Paleiskwartier,
Boschveld, Orthen, Maaspoort. Dan verdient het de voorkeur om een
afzonderlijke actiegroep te hebben waarin alle wijken vertegenwoordigd zijn.
Henk Schuurs heeft in dit kader o.a. een open brief aan de burgemeester
gestuurd en die voorgelezen tijdens een nieuwscafé van het Brabants Dagblad.
Het antwoord van de burgemeester staat op onze website.
Bereikbaarheid binnenstad. Als BLB/Wijkraad Binnenstad zijn we met name via
de klankbordgroep Koersnota gesprekspartner inzake de verdere uitwerking
van een 30-km-régime op de stadsring. Helaas laat de uitwerking op zich
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wachten omdat er onvoldoende geld beschikbaar is voor herinrichting. We zijn
betrokken bij het binnenstadvervoer en de evaluatie daarvan. We zijn
vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep voor de nieuwe St. Jansgarage.
Voor fietsen en fietsen stallen vragen we met enige regelmaat de aandacht van
de gemeente en brengen dat onderwerp onder de aandacht in 'Wijkgericht'.
Voor dit onderwerp blijft het zoeken naar een redelijke balans tussen
handhaving, flexibel fietsgebruik, terugdringen van snorfietsen e.d.
Aandacht voor groene (verblijfs)plekken. Dit is een aspect waarin buurten in
de binnenstad vooral zelf aan de slag moeten en de rol van BLB/Wijkraad
Binnenstad beperkt blijft tot ondersteunen indien gevraagd. Op diverse
plaatsen in de binnenstad is de speelruimte voor kinderen verbeterd, zoals in
De Hofstad en aan de Oliemolensingel. Via de bewonersinitiatiefgelden BIG)
verlenen wij steun aan Schilderstraat (stadstuin en geveltuinen), Jeroen
Boschtuin, de buurttuin aan de Boschveldweg en geveltuinen aan het
Redemptoristenpad.
HET BESTUUR
Dagelijks bestuur: In 2014 hebben we tijdens de ledenvergadering van 26
maart 2014 afscheid genomen van voorzitter Renée Spermon-Marijnen en van
penningmeester Gerrit- Jan Obers. De ledenvergadering ondersteunde de
voordracht van 3 nieuwe bestuursleden: Marie-Louise Filippini (Parade en
omgeving), José Schoormans (Binnenstad Oost) en Henk Schuurs (ZuidWillemsvaart). Samen met Elise Beckers (´t Zand Zuid) en Christ van
Puijenbroek (Binnenstad Oost) vormen zij het dagelijks bestuur. Het bestuur
koos laatstgenoemde tevens als voorzitter ad interim. De verwachting is dat
het AB begin 2015 een nieuwe voorzitter zal kunnen kiezen.
Algemeen bestuur: in 2014 hebben we afscheid genomen Monica van Hoorn
(Hofstad), Sjaan Halewijn (Hofstad) en Roelant Gerrits (Verwersstraat/Zuidwal).
In het algemeen bestuur zitten op 01-01-2015 Frans Bolder (vanuit Centrum –
Tolbrug, vooral actief als lid BIG-commissie, notulant, vertegenwoordiger in
ontwikkelgroep GZG en gastheer voor vergaderingen), San de Kort (vanuit
Vughterpoort , vooral actief als webmaster en lid actiegroep
‘GOEDERENTREINEN NEE’), Will Hoeben ( vanuit ´t Zand Noord, vooral actief als
mede-aanjager Boschveldpromenade en mede-aanjager burgerparticipatie, o.a.
via een initiatief als 'Werk aan de Winkel'), Ton van Gaalen (vanuit CentrumHavenkwartier, vooral actief als BLB/Wijkraad AB bestuurslid), Wim Vos
(vanuit Binnenstad Noord tussen kanaal en AA, vooral actief als AB bestuurslid).

Jaarverslag 2014 BLB/Wijkraad Binnenstad

4

Op deze plaats willen wij Renée, Gerrit-Jan, Monica, Sjaan en Roelant nogmaals
hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid.
Gegeven het feit dat er 6 vertrekkers en 3 nieuwkomers zijn moge het duidelijk
zijn dat we behoefte hebben aan aanvulling van het bestuur.
ALGEMENE VERGADERINGEN
In 2014 zijn er zoals gebruikelijk 4 algemene vergaderingen geweest.
26 maart 2014: Deels besloten vergadering met jaarstukken.
Openbaar deel met presentatie van bewonersinitiatiefgroep “Bij Katrien” en een uiteenzetting door Huibert Crijns
van de gemeente over “Vaarvisie en Vestingwerken voor
2014-2020.
18 juni 2014:

Debatavond met het oog op de programma´s voor de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Thema´s waren:
-Bewonersparkeren in de binnenstad
-Zuid Willemsvaart.
-Het spoor en de spoorzone
-Openbaar vervoer binnen de stadsring

17 september:

Thema´s waren ´Veranderingen in de zorg´ en de stand van
zaken rond het spoor c.q. ‘GOEDERENTREINEN, NEE’

17 december:

Thema´s waren ´Bloemetjes in de stad´, waarbij 4
initiatieven van binnenstadbewoners werden
gepresenteerd, introductie van onze kernwaarden,
en opnieuw aandacht voor 'Goederentreinen, Nee'

OVERLEG EN SAMENWERKING MET BEWONERS EN ANDERE
BELANGHEBBENDEN IN DE BINNENSTAD.
Om de belangen van binnenstadsbewoners te behartigen participeert het
bestuur (samen met diverse leden) in een groot aantal overleggen met
gemeente, politie, ondernemers en andere belanghebbenden in de
binnenstad.
Zo neemt de BLB/Wijkraad Binnenstad structureel deel aan
1 De Horeca Kwaliteits Kring (HKK),
2 Het vooroverleg Centrummanagement,
3 Het Bewonersradenoverleg,
4 Het overleg Convenant Korte Putstraat,
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5 Klankbordgroep Koersnota,
6 Begeleidingsgroep St. Jansgarage,
7 Overleggroep ontwikkeling GZG,
8 Begeleidingsgroep Vestingwerken
Halfjaarlijks vindt overleg plaats met Stadstoezicht over allerlei zaken die onder
hun verantwoording vallen met als doel om diverse knelpunten op te lossen.
Er vindt regelmatig overleg plaats en er wordt nauw samengewerkt met de
wijkmanager Binnenstad van de gemeente (sinds zomer 2013 Riekje Bosch). Zij
neemt regelmatig deel aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
Tenslotte stuurt BLB/Wijkraad Binnenstad de commissie Bewonersinitiatiefgelden (BIG) aan.
Met enige regelmaat doen bewoners een beroep op de BLB/Wijkraad
Binnenstad om hen te ondersteunen bij een actie. Voorbeelden van onze
ondersteuning zijn: Steun bij de verwijzing naar instanties bij de overlast
waarmee vooral in voorjaar en zomer bewoners van "Achter den Boogaard"
worden geconfronteerd en steun bij het bezwaar van omwonenden tegen
vestiging van een bowlingbaan in het monument Pompen&Verlouw in de
Vughterstraat.
BRIEVEN AAN COLLEGE VAN B&W EN/OF GEMEENTERAAD
- Brief aan college m.b.t aanbeveling tot aanschaf van objectieve
meetinstrumenten voor geluidsregistratie
- Brief aan college m.b.t afvoer van slooppuin op GZG-terrein via kanaal
- Brief aan college waarin wij ons voegen in het bezwaar van omwonenden
tegen vestiging van een bowlingbaan in gebouw Pompen&Verlouw
Het bestuur kijkt met een tevreden gevoel terug op 2014. Als bestuur is er, met
de nieuwe mensen in ons midden, goed samengewerkt. De nieuwe
bestuursleden raakten meer en meer vertrouwd met het werk. We zijn er naar
ons idee in geslaagd de doelstellingen te behalen en om effectief de belangen
van de binnenstadbewoners te behartigen in 2014.
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