Verslag vierde reguliere overleg 19 april met De Vrije Wolf
Stadsdorp Wolvenburg, Wolvenbuurt, Bewaakt en Bewoond
Aanwezig:
Floris Zwolsman (Bewaakt & Bewoond), Esther de Koning en Bert Poortman
(Stadsdorp Wolvenburg, ook verslag), Walther Kahn en Koen Scherer
(Wolvenbuurt)
Besproken punten:
1. Aanrijroute vrachtwagens. Alle vaste leveranciers zijn inmiddels gewezen op
de rijroute via de Wittevrouwenkade. Al het mogelijke is inmiddels gedaan,
we sluiten dit actiepunt af.

(de gemeente heeft op de Wittevrouwenbrug een extra bord geplaatst)

2. Afvalcontainers. Op het Wolvenplein zijn verschillende containers van
verschillende afvalverwerkers. Dit veroorzaakt rijggedrag van vuilniswagens.
De Vrije Wolf laat de partijen vrij in het kiezen van hun contract. Hun eigen
beleid met raamovereenkomsten zou het voordeligst zijn.
De te volle container van De Vrije Wolf staat in het zicht op het terrein en
heeft vaak al voor het weekend een niet te sluiten deksel. Naast het
vervelende gezicht is het een potentiële bron voor ratten.
Floris gaat de mogelijkheden na om het afval meer in te klinken of te sparen
tot de dag van vuilophalen.
3. Koningsdag. Hacking Habitat is niet open tijdens de vrijmarkt. Het plan om
grootschalige activiteiten te organiseren op het plein gaat niet door. De
bewoners op het rijtje zullen waarschijnlijk wel kleinschalig iets organiseren.
De initiatiefnemers (Stadsdorp Wolvenburg, Bakx & Meijer, The Village)
waren een week te laat met de vergunningaanvraag bij de gemeente.
4. Sluitingstijd van De Vrije Wolf, de restaurant vergunning van Thijs heeft
geen formele eindtijd. De sluitingstijd van The Village staat wel vast op
22:00 uur. Dinertjes in De Vrije Wolf beginnen soms pas om 19:00 uur en
dan is een eindtijd van 22:00 krap. Mag het ietsje later? Formeel qua
vergunning dus wel. Bezoekers verlaten tussen 22.00 en 23.00 uur
geleidelijk het perceel met de boodschap dit rustig te doen.
Zowel Stadsdorp Wolvenburg als de Wolvenbuurt heeft onder direct
omwonenden geïnventariseerd. Beiden kunnen leven met dit voornemen.
Verzoek is wel om in gesprek te blijven over frequentie en planning.
5. Fietsen parkeren. Het huidige aantal fietsrekken is toereikend. Het werkt
goed, ook voor bezoekers van Hacking Habitat en The Village.
6. Parkeerbeleid auto’s, hoe zit dit, alleen voor gebruikers van het gebouw of
ook voor bezoekers? In het vorige overleg zijn de afspraken uiteengezet. De
buurt heeft het huidige beleid te accepteren.
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7. Fietsen aan hekken. Wanneer komt het bord dat je niet je fiets aan het hek
vast mag maken?
Floris heeft de borden binnen, beveiliger/portier Kevin wordt door hem
gevraagd ze te bevestigen.
8. De slagboom is gemaakt om alle bezoekers tegen te houden. Bij het huidig
gebruik is dat alleen voor bezoekende auto’s nodig. De slagboom kan een
klein stukje ingekort worden en dit is inmiddels gebeurt (42,5 cm).
9. Halogeen terreinlampen, één op het voorterrein is al uit en een ander knippert, dat is hinderlijk voor de buurt. Terreinlampen van de ringmuur kunnen
na 23.00 uur uit? De wens leeft sterk in de buurt om bevrijd te worden van
de te schelle buitenverlichting van de ringmuur. Rechtstreekse brieven met
dit verzoek zijn al vanuit de buurt naar het RVB gezonden.
Floris gaat er wederom direct werk van maken. Als de verlichting vanaf
23.00 uur geen functie heeft, kan ze uit.
(Een dag later bleek uit een ontmoeting met de technische dienst van
Heijmans (de enige partij die het kan uitvoeren) dat zij nog nooit zo’n
verzoek hadden gehad. Het is wel goed mogelijk. Zij wachten op een order
van het RVB (vele schijven verwijderd van de buurt).
10. Beveiliging en camera’s: de beveiligingscamera’s gaan weer aan inclusief
opname apparatuur. Dit wordt veroorzaakt door de recente inbraak. De
camera’s blijven afgesteld zoals ze waren: geen zicht op woningen van
omwonenden, uitsluitend zicht op de entrees, het voorplein, het terras en de
ommuring van de gevangenis.
11. Overlast en andere zaken met name het terras en de bezoekers van The
Village. De overlast door de geopende hekken naar het terras kan eenvoudig
verminderd worden: de hekken mogen dicht. De andere zaak m.b.t. het
geluid en geluidsmaatregelen wordt aan het ‘bevoegd gezag’ overgelaten.
Opslag van cilinders (onbekende inhoud) in bijgebouwtjes: Floris vraagt dit
na.
12. Gedicht Wolvenplein. Peter Drehmanns heeft als lid van het gilde van
stadsdichters een toepasselijk gedicht over Wolvenburg gemaakt (zie site
Stadsdorp Wolvenburg).
Stadsdorp Wolvenburg gaat in op het verzoek om een voorstel te maken
voor het plaatsen van een verwijderbare tekst.
13. Tuinaanleg. De buurt popelde als ‘De Groene Wolf’ om met verplaatsbare
tuinbakken te gaan werken.
Floris heeft ze gezien en gaat akkoord. Tevens vraagt hij ons een voorstel te
maken om met behulp van smalle bloembakken het grasveld vóór de
bewaarderswoningen af te schermen ter vervanging van de houten paaltjes
en het oranje touw. Esther maakt een voorstel.
14. Zomermarkt. Na het succes van de wintermarkt wordt een zomermarkt
voorbereid: meer ruimten en een luchtplaats. De beoogde datum is 10 juli.
De voorbereiding wordt gedaan in overleg met Bakx & Meijer van De Vrije
Wolf. Bewaakt & Bewoond wordt op de hoogte gehouden, ook in verband
met inzet van extra beveiliging.
15. Koningsdag 2017. Het plan voor 2016 ging helaas niet door, volgend jaar
een nieuwe kans.
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