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1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Wiecher Steenge opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen ALV van 30 januari 2018
De notulen van de ALV van 30 januari 2018 worden vastgesteld [zie website wijkvereniging
Noordvest-Molenbuurt en klik in menu op kopje Wijkvereniging].
http://www.noordvest-molenbuurt.nl/about/
3. Bestuurszaken
3.1. Financieel jaarverslag 2018
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld; de kascommissie heeft haar goedkeuring eerder
gegeven. De commissie bestond uit Gerdien Raap en Agnes Miedema. Zij zullen ook voor het
financieel jaarverslag 2019 als kascommsie optreden. Ook de gemeente heeft haar goedkeuring
aan de bestedingen gegeven.
4. Nieuws uit / projecten in de wijk
4.1 Klankbordgroepen
Klankbordgroep Langegracht/HOV-Centrumroute
De klankbordgroep Langegracht/HOV-Centrumroute buigt zich al zo’n vier jaar over de
herinrichting van de Langegracht en de aanleg van de HOV-Centrumroute (HOV =Hoogwaardig en snel - Openbaar Vervoer). De aanbesteding en uitvoering gaan in fases. Met de uitvoering
van de herinrichting van de Hooigracht wordt op korte termijn begonnen. De herinrichting van
de Langegracht wordt in 2020 aanbesteed en de uitvoering begint naar verwachting in
november 2020, als de werkzaamheden aan de Hooigracht zijn afgerond.
De herinrichting van de Langegracht voorziet in twee rijstroken, tevens busbaan, een groene
middenberm (de bomen blijven staan), een voetpad, een stoep en een fietsbad. Aan
weerszijden komen ook bomen.
Het traject 'Langegracht' omvat, anders dan eerder gepland, ook de Klokpoort, en het deel van

de Lammermarkt, dat aansluit op de Langegracht.
Klankbordgroep Lammermarkt
De klankbordgroep Lammermarkt is niet erg te spreken over de uiteindelijke inrichting van de
Lammermarkt of beter gezegd: over het gebrek daaraan. De nieuwe Valkbrug is klaar, dat is fijn.
Van de ooit gedachte inrichting van het plein met veel groen, bomen en bloeiende borders is
een zeer aanzienlijk deel niet gerealiseerd. De Lammermarkt is een naargeestige, kale vlakte
geworden met hier en daar een stukje gras, totaal ongeschikt om er langer dan strikt
noodzakelijk is te verblijven; de gemeente lijkt haar oor te hebben laten hangen naar de 3
Octobervereniging die geen enkele belemmering voor de kermis wenst. De klankbordgroep blijft
in stand om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten en zich te beijveren voor grote mobiele
bakken/potten met groen.
Geluidsbeleid Evenementen ihb Dancefestival Puur
De wijkvereniging praat sinds een jaar mee over Geluidsbeleid Evenementen, en trekt daarin
samen op met de andere binnenstadswijkverenigingen.
Voor Noordvest-Molenbuurt is nu het geluidsplan voor Dancefestival Puur actueel, dat is het
festival dat met Oud&Nieuw op de Lammermarkt plaatsvindt. Het zijn vooral de bastonen die
veel hinder veroorzaken, de wijkvereniging zet in op vermindering daarvan.
Kort


Er zijn nachtelijke klachten over daklozen op de Oude Vest/Oude Singel en het verlengde
van de Volmolengracht. De vraag is echter of dit wel de daklozen van Stichting De
Binnenvest zijn; die moeten namelijk 's avonds om 23.00 uur binnen zijn. Als ze er dan
niet zijn, hebben ze niets meer te zoeken in de nabijheid van de opvang. Het kunnen ook
heel goed luidruchtige horecabezoekers of dealers en verslaafden zijn, die geen
connectie hebben met de daklozenopvang. Het lijkt erop dat dit soms wordt vergeten.



Het buitenterras dat de Lakenhal wilde, gaat niet door.



De lichtkrant op de toegang tot de parkeergarage op de Lammermarkt gaat ook niet
door.



Als het aan de gemeente ligt komt de terrasboot bij Scheltema er wel. Bewoners aan de
Oude Singel/Oude Vest hebben bezwaar aangetekend tegen de verleende
omgevingsvergunning.



Het Stadsstrand in juli/augustus aan het Kiekpad tussen Molen de Valk en de brug bij
Museum Volkenkunde is niet doorgegaan.



Er is geluidsoverlast van de Popup discoclub in de voormalige discotheek InCasa op

Lammermarkt 100: dit evenement veroorzaakt veel bezoekerslawaai, vervuiling,
fietsparkeeroverlast en de bastonen van de muziek dringen door tot de woningen in dit
bouwblok. De bewoners zijn in overleg met de organisatoren.


Advies voor alle overlast: altijd klagen, en dat blijven doen, dat is de enige manier om
hier iets aan te doen. Is er geen klacht, dan is er geen probleem. Bij klachten bellen:
• De horeca- en evenementenklachtenlijn, telefoon: 071-5167015 of politie op 0900-8844.
http://www.noordvest-molenbuurt.nl/agenda-noordvest-molenbuurt-2017/



Meldpunt voor zorg en overlast personen bijvoorbeeld verwarde personen of drank- en
drugsoverlastgevers: telefoon: 088-3083620.

http://www.noordvest-molenbuurt.nl/steeds-meer-overlast-in-noordvest/
5. De voorzitter sluit na de rondvraag de vergadering

