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Notulen ALV Belangenvereniging Zuidpoort 
Maandag 21 mei 2012 
 
Aanwezig: 
H. van Bergen, Gon van Bergen, Marriëtte Eygenhuysen, Jan Aarts, Floris le Conge 
Kleyn, Dannie van Seters, Bert Barnhoorn, Jan Snijders, John Savage, Antonia Bayliss, 
Petra Steuteknuel, Peter Jonquiere, Winnie Dell, Youri Jongerius, Roos van Rhijn, Jan 
de Clou, Maya Weirauch 
Afmeldingen:  
Jan de Glopper, Jan Cley, Ton van der Sman, Arnold van Boven 
 
 
1. Opening, mededelingen 
Agenda wordt vastgesteld 
 
2. Notulen Kerngroep 12 maart 2012 
Notulen worden vastgesteld. 
 
3. Presentatie Financiën 
- Toelichting door de penningmeester 

Henk van Bergen licht de jaarcijfers toe. 
- Verslag kascommissie 

Jan Aerts en Bert Barnhoorn lichten de goedkeuring toe. 
- Decharge kascommissie 

Het bestuur wordt decharge verleend. Jan en Bert worden herbenoemd voor 
2012 

- Vaststellen begroting 2012 
Begroting wordt vastgesteld. We zijn bezig om meer leden aan te sporen om te 
betalen. 
 

4. Werkgroepen 
- Werkgroep 1: actualiteiten 

Sebastiaansbrug : status nog steeds niet helder. Dit jaar vindt er sowieso 
onderhoud plaats aan bewegende delen. Een architectenbureau in Amsterdam 
heeft aangegeven dat ze opdracht hebben gekregen voor een nieuw ontwerp. 
Inzet vanuit de provincie is om de brug een meter hoger te maken i.v.m. 
doorgang scheepvaart. 
Bestemmingsplan binnenstad 2012: Floris licht procedure toe. In 
september wordt ontwerp verwacht waarop officieel gereageerd kan worden. De 
Knelpuntennota waarin wij onze bedenkingen hebben gepresenteerd naar de 
gemeente staat op de site. 
Techniekmuseum: 27 april is het pand gekocht door CEEPEEZED. De buurt is 
blij met deze nieuwe gebruiker.  
Nieuwbouw Nieuwelaan 178: Gemeente heeft een postzegelplan opgesteld 
(bestemmingsplan met aangekoppeld bouwplan). Hiertegen hebben wij bezwaar 
aangetekend. Stukken staan op de site. Wanneer het definitieve plan er licht kan 
er pas echt formeel bezwaar worden aangetekend. 
Uitbreiding LAGA Nieuwelaan: LAGA heeft informatieavond gehouden voor 
buurtbewoners en andere betrokkenen. Plannen passen niet in huidig of nieuw 
bestemmingsplan. Dit zal dan overeenkomstig moeten worden aangepast. Direct 
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omwonenden zijn niet enthousiast gezien de huidige overlast en de te 
verwachten extra overlast na realisatie nieuwbouw.  
Hartjesveld: Een paar maanden geleden zijn 3 monumentale bomen gekapt. Er 
zijn 3 jonge bomen teruggeplaatst. Communicatie vanuit de gemeente verdient 
niet de schoonheidsprijs. 
Website: Is afgelopen jaar vernieuwd. Wordt goed actueel gehouden. Alle 
dossiers zijn voor geïnteresseerden in te zien. 

- Werkgroep 2: handhaving 
Samenwerking met gemeente lastig. Slechte afstemming tussen politie en TOR. 
Gemeente lijkt het zelf niet belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld overlast laden/lossen in de 
Kruisstraat. Als mensen ideeën hebben hoe we dit op de agenda krijgen bij de 
gemeente, houden wij ons aanbevolen. 

- Werkgroep 3; Evenementenbeleid 
Nog weinig aan gedaan. De werkgroep wacht in principe op het ontwerp 
evenementennota. Belangrijk is aansluiting van de nota op de APV. Wat gaat er worden 
opgenomen over geluidsoverlast.  

- Werkgroep 4: Verkeer – herijking parkeerbeleid 
Pro-actief naar de gemeente. Parkeerdruk is inzichtelijk gemaakt zodat de 
gemeente een handvat heeft voor opstellen nota. Conclusie is dat er inderdaad 
een tekort is aan parkeerplekken in de avond en in het weekend. Oplossing kan 
worden gezocht in het efficiënter gebruiken van de parkeergarages. 
De gemeenten heeft de nota uitgesteld naar het najaar. Ons verslag staat op de 
website. 

- Werkgroep 5: Verkeer – fietsen 
In een samenwerkingsverband met andere belangenverenigingen, ondernemers 
binnenstad en de fietsersbond is er een inventarisatie opgesteld van de parkeerdruk voor 
fietsen. Hieruit is naar voren gekomen dat er een groot tekort is aan fietsparkeerplaatsen 
en dat het goed is om regels voor fietsparkeren op te stellen. Aan de hand van best 
practices uit andere gemeenten is een rapport met aanbevelingen opgesteld dat in april 
aan de wethouder is aangeboden. Momenteel zijn wij in overleg met de gemeente over 
mogelijk in te voeren beleid. 

- Werkgroep 6: Groen en openbare ruimte 
Met 2 andere belangenverenigingen wordt een inventarisatie opgesteld van alle 
openbare groenplekken in de binnenstad. Alle plekken worden voorzien van 
aanbevelingen t.a.v. zicht, afsluiting, onderhoud en mogelijke buurtparticipatie. Hiermee 
hopen we de kwaliteit van de buitenruimten te verbeteren. Bedoeling is om het rapport 
nog in juni aan te bieden aan de gemeente.  

 
 
5. Volgende vergadering 
Wij willen graag een buurtborrel opnemen in ons activiteitenprogramma, dit stimuleert 
het leren kennen van enthousiaste leden en bevordert de kennisoverdracht.  
 
6. Rondvraag en sluiting 
Geen rondvraag. 
 
 
Jaarschema:  
dinsdag19/6 1e buurtborrel BZP-kerngroep vergadering 
zaterdag 22/9 burendag 2012 (bijv. straatfeest Nieuwelaan) 
maandag 8/10 2e buurtborrel BZP- kerngroep vergadering 
maandag 10/12 bestuursvergadering nieuwsbrief e.d. 
maandag 14 januari 2013 nieuwjaarsbijeenkomst 
 


