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Stadsraadvergadering 12 oktober 2016.  
 
Aanwezig: Simon Ooms, Jans Berger, Greta Out, Asam Langenberg, Roel Bijlsma, Gerrit Oosting, Titia 
Leewis, Tineke Zuidema, Gré Lambalk,  
Afwezig: Menno van der Linden, Elly Rooth, Kitty Tobias,  
Gasten: Cees de Wilde (doorsturen informatie over Bengelborden etc. Mailen, niet voor notulen). 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda.  
 
2. Notulen 14 september 2016: Opmerkingen. Fred moet bij gasten en niet bij stadsraad. De 

Stichting is ondertussen geïnformeerd.  Punt 2 Tineke, hart ligt bij de zorg. (huishoudelijk) weg. 
Punt 3. ‘Wie heeft opmerkingen’ wordt verwijderd . Punt 4. Blz 2. Titia verwerkt de veranderingen 
en dan zijn de notulen van september goedgekeurd.  

 
3. Mededelingen: de rotonde is behoorlijk opgeknapt. Acties Stadsraad, brief en veel bellen en 

langsgaan door Dora en Gré. Blijkbaar heeft dit geholpen. Greta is geïnterviewd door Johan Moes 
van het NHDagblad en dit heeft een groot artikel opgeleverd. Top, goede publiciteit voor het werk 
van de werkgroep Verkeer & Veiligheid.  Er zijn plannen voor woningbouw op het terrein van de 
Kohnstammschool. Dora en Tiny hebben hun lidmaatschap van de Stadsraad opgezegd. Jans gaat 
bij ze langs met een bloemetje om ze te bedanken, ook aan Fred en Harm wordt gedacht. Simon 
stelt voor dit uit de fooienpot te betalen. Hoe zit het met de pagina’s die in het Prettig Weekend 
zouden komen? Niets van gekomen, helaas. Jans heeft Patty gemaild over de schouw en gevraagd 
of zij een datum heeft voor het bestuurlijk overleg met de gemeente.  

 
4. De Schouw: met de schouw gaan meefietsen Jans, Kitty, Gré, Titia en Menno. Greta: heeft het 

document doorgenomen en is nog wat aangepast, het is nu helemaal goed. Laat iedereen zijn eigen 
punt nog even toelichten als dat wenselijk is. Tineke was met kleinkinderen bij de speelplaatsen op 
Speet/Tongnaald en de Karn. Er staat wel een bankje maar geen prullenbak en het is een rotzooi. 
Gerrit geeft aan, dat de witte strepen bij de Brugstraat/Noordeinde en Haringburgwal/Noordeinde 
praktisch niet meer zichtbaar zijn. Deze zijn van belang voor het geven van voorrang voor verkeer in 
het Noordeinde, omdat dat immers een voorrangsweg is. De schouw is reeds aangeleverd bij de 
gemeente. Roel neemt de nu genoemde punten mee als na-ijlers bij de schouw. Roel wordt bedankt 
voor het samenstellen van de route, het ziet er heel goed uit. We gaan halverwege de schouw bij 
Greta een drankje drinken.  
 

5. Reactie Gemeente op het visiedocument: 
De gemeente heeft een reactie op het visiedocument van de Stadsraad gezonden. Heeft iedereen 
die ontvangen? Hierover is wat onduidelijkheid. Titia stuurt hem nogmaals door naar de leden. . 
Besloten wordt dat de leden van Stadsraad de reactie van de gemeente op de visie  toetsen aan het 
visiedocument van de stadsraad 

 
5.a Concept-omgevingsvisie: 

De gemeente heeft een concept-omgevingsvisie tot 2030 opgesteld. Er zijn punten van het 
Visiedocument van de Stadsraad in terecht gekomen. Moeten we op de Omgevingsvisie reageren als 
particulier of als Stadsraad? Discussie: moet je als Stadsraad meer deskundig zijn dan als particulier? 
De Stadsraad pretendeert immers de inwoners te vertegenwoordigen. De Stadsraad kan ook advies 
vragen, bijv. aan Wim Huijskens. Cees de Wilde benadrukt dat de Omgevingsvisie in principe al is 
aangenomen door de gemeenteraad. Het wordt over 2 weken definitief bekrachtigd. De tijd van 
inhoudelijke wijzigingen is gepasseerd omdat er al een meerderheid van de raad heeft voor gestemd. 
Uit raadstuk 324.27 blijkt dat toch echt sprake is van een ontwerp-omgevingsvisie, die aan diverse 
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partijen wordt voorgelegd, opdat zij hun zienswijze kunnen weergeven. Tot 15 december kunnen 
zienswijzen worden ingediend. Elk lid van de stadsraad kan dit zelf indienen. 

6. Vergaderschema 2017. Hoe gaan we het komend jaar vergaderen? Fred Holthuis heeft 
suggesties gedaan in de vorige vergadering, bijv. iedere 2 maanden vergaderen en roulerend 
voorzitterschap. Risico is dat de cohesie van de groep wegvalt, en er te weinig gebeurt. Voorstel aan 
alle leden, denk erover na. Dien een voorstel in voor de vergadering van december. Neem ook in je 
voorstel mee hoe we efficiënter kunnen vergaderen. Dan wordt het een agendapunt en nemen we 
een besluit over 2017.  

 
7. De toekomst van de Stadsraad. We staan voor heel wat veranderingen binnen de Stadsraad. 

Hoe gaan we dit opvangen? In ieder geval meer leden werven. Iedereen wordt nogmaals 
opgeroepen om persoonlijk goede kandidaten te benaderen om lid te worden van de Stadsraad. 
Verder wordt nog gediscussieerd over het visiedocument, de werkgroepen en de manier van werken 
binnen de Stadsraad. Hier komen nog geen concrete besluiten uit. Nadenken over een 
vergaderschema is ook een onderdeel van het nadenken over hoe de Stadsraad succesvol kan 
worden voortgezet. Voor de korte termijn heeft Kitty aangegeven de besluiten te noteren die in de 
vergadering worden genomen. Greta is vice-voorzitter. Zij heeft aangegeven geen voorzitter te 
willen zijn. We kunnen een roulerend systeem van voorzitter aanhouden in het nieuwe jaar. De 
volgende vergadering is 7 december, die van 16 november vervalt. Voor Titia is dit de laatste 
vergadering, aangezien ze in november op vakantie is en te laat terug is voor de vergadering van 7 
december. Voorstel: het bestuur komt met een mail waarin iedereen een aantal mogelijkheden krijgt 
voor vergaderschema en vergaderdiscipline om uit te kiezen voor de toekomst. Hier kan iedereen 
over nadenken en liefst zo snel mogelijk per mail reageren. Eigen input wordt zeer gewaardeerd. De 
oogst van deze voorstellen komt op 7 december op de agenda en dan neemt de Stadsraad een 
besluit hierover. Wat kan de Stichting Stadsraad hierin betekenen? De functie van de Stichting wordt 
nog even toegelicht. De Stichting was er eerst, en heeft vervolgens de Stadsraad opgericht. De 
Stadsraad moet je zien als het uitvoeringsorgaan. De Stichting is een rechtspersoon en doet de 
fondsenwerving, administratie en de financiële zaken. De stichting zelf benoemt dit als facilitair voor 
de Stadsraad. Mochten er rechtszaken komen, dan neemt de stichting dat op zich, zodat leden van 
de Stadsraad nooit persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er gaan stemmen op om de 
leden van de stichting te vragen om technisch voorzitter te zijn. Of dit kans van slagen heeft is 
twijfelachtig. We kunnen de Stichting wel vragen of ze actief met ons meedenken en adviseren over 
een manier om aan goede nieuwe leden te komen. De stichting kan uiteraard ook zelf nieuwe leden 
voordragen. Wat als er pas in februari een nieuwe voorzitter komt? Is Jans dan bereid deze tijd te 
overbruggen. Nee, ze zit nu al in de overbrugging.  

 
8. De Bengelborden. Titia brengt dit in. Ze kwam er vorige week mee in aanraking, terwijl we zojuist 

de visie over verkeer en veiligheid hebben gepresenteerd aan de gemeente. Dit sloot hier goed op 
aan. De Bengelborden zijn onderdeel van een groter plan voor scholen, maar kunnen ook door 
particulieren en scholen worden gekocht. Voor scholen is er een doos waarin een camera, een 
hesje, een spel zit om de school, de kinderen en de ouders meer bewust te maken van 
verkeersveiligheid. Kinderen van de bovenbouw worden gevraagd met een camera hun woon-
schoolverkeer te filmen, en dit te laten zien, zodat de problemen echt zichtbaar worden. Hierop kun 
je alle betrokkenen, ouder, gemeente, kinderen, duidelijk maken waar de gevaarlijke situaties zijn. 
De Bengelborden zijn van hufterproef materiaal, kunststof met voor en achterkant dunne laag 
metaal, betaalbaar (vanaf € 65,-), en kunnen makkelijk bevestigd worden op voor kinderen 
gevaarlijke punten. De makers komen het graag toelichten. Hoe verhoudt dit zich tot de Stadsraad? 
De Stadsraad gaat uiteraard de Bengelborden niet verkopen. Wel kunnen we het meenemen in de 
Schouw. Titia gaat vragen of ze er een paar mag neerzetten op gevaarlijke plekken. Op deze manier 
komt het ook onder de aandacht van de gemeente en gaat misschien de gemeente of de school er 
iets mee doen. De rol van de gemeente is faciliteren dat deze borden op gevaarlijke plekken mogen 
worden geplaatst. En mogelijk kunnen ze een potje vrijmaken voor dit educatieve project.   

 
 

9. Rondvraag en sluiting. Er is geen rondvraag en Jans sluit de vergadering om 22:20 uur en 
bedankt iedereen voor zijn inbreng en gezelligheid.  


