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1. Opening
Jeroen heet iedereen welkom en legt kort uit hoe het wijkactieplan (WAP) VredenburgKronenburg 2016-2018 tot stand komt. De punten van het WAP 2013-2015 blijven lopen,
voor zover ze nog niet zijn afgerond.
2. Wijkteam leefomgeving
Susan ter Bekke is weg en de functie van wijkregisseur komt te vervallen. In plaatst daarvan
komt er één wijkteam leefomgeving voor Rijkerswoerd, Vredenburg-Holthuizen en
Kronenburg-Appelgaard. Om hun introductie in de wijk goed te laten verlopen zijn er drie
wegbereiders aan het werk. Eén van hen, Hank Houtman, is aanwezig en vertelt in het kort
wat de opzet is van de nieuwe manier van werken. Hank is samen met Saskia Moester en
Gerbrig Dijkstra tot 1 april 2016 bezig met voorbereiden. Daarna komen er meer ambtenaren
de wijk in. De bedoeling is dat zij ergens in de wijk een werkplek krijgen en informatie
ophalen in de wijk. Het plan is dat zij gewoon bij mensen aanbellen of hen op straat
aanspreken. En dat bewoners gaan meepraten over àlles wat er in de wijk speelt.
Niet alles dat werkt, zal veranderd worden. Rijnstad blijft werkzaam in KronenburgAppelgaard en ook het buurtoverleg blijft een gesprekspartner. Het budget voor 2016 is ook
gelijk aan dat van 2015.
3. Wijkactieplan: toelichting en stemmen
De 13 punten op het stemformulier worden toegelicht en daarna worden de groene
stemformulieren uitgedeeld en kan iedere aanwezige buurtbewoner aangeven welke
maximaal 5 punten hij/zij het belangrijkst vindt.
4. Pauze. De stemmen worden geteld door Jeroen en Marjon.
5. Uitslag van de stemming
Er zijn 22 stemformulieren ingeleverd. De uitslag is niet heel verrassend. Een aantal punten
zijn dezelfde als op het vorige WAP. De volgende 5 onderwerpen hebben de meeste
stemmen gekregen:
- aanpakken parkeeroverlast, parkeerroute en verkeersafwikkeling rond WC en Gelredome
(14 stemmen)
- aandacht (blijven) besteden aan meer groen en bestrijding zwerfvuil (13 stemmen)
- realiseren van een breder inzetbare ontmoetingsruimte voor bewoners (11 stemmen)
- oplossen diverse verkeersknelpunten langs de A325 en Appelgaard (10 stemmen)
- bestrijden leegstand kantoorgebouwen (9 stemmen)
6. Mededelingen en rondvraag
- Olga Lozeman is gedurende de avond binnengekomen en stelt zich voor. Zij werkt voor
het Kunstbedrijf en is de opvolgster van Lies Joosten als cultuurscout voor Kronenburg,
Elderveld en De Laar.
- Gevraagd wordt naar de data voor het buurtoverleg 2016. Deze moeten nog worden
vastgesteld en zullen per mail en op de wijkwebsite worden doorgegeven.
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