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Verslag	  tweede	  reguliere	  overleg	  tussen	  Stadsdorp	  Wolvenburg	  en	  tijdelijk	  beheerders	  
Wolvenburg	  over	  gang	  van	  zaken	  activiteiten	  

Woensdag	  30	  september	  2015,	  locatie	  de	  voormalige	  gevangenis	  

	  

Aanwezig:	   Floris	  (Bewaakt	  en	  Bewoond)	  
Thijs	  (Bakx	  &	  Meijer)	  
Susan	  en	  Esther	  (Stadsdorp	  Wolvenburg)	  

Besproken	  punten:	  

1. Idee	  van	  Elaine	  Vis	  voor	  opvang	  Vluchtelingen	  
2. Klachten	  Voorplein	  

a. Geluidsoverlast	  The	  Village	  bij	  direct	  omwonenden	  
b. Vuilnis	  
c. Parkeren	  
d. Spullen	  die	  aan	  het	  hek	  worden	  gehangen	  

3. Communicatie	  met	  de	  buurt	  
4. Tuingroep	  
5. Hacking	  Habitat	  

	  

1 Idee	  van	  Elaine	  Vis	  voor	  opvang	  Vluchtelingen	  

Floris	  geeft	  aan	  dat	  COA	  met	  het	  Rijksvastgoed	  Bedrijf	  (RVB)	  over	  alle	  mogelijke	  locaties	  praat	  voor	  
de	  opvang	  van	  vluchtelingen.	  Ook	  het	  Wolvenplein	  is	  hierin	  al	  eens	  de	  revue	  gepasseerd.	  Vooralsnog	  
is	  voor	  het	  COA	  de	  locatie	  te	  kleinschalig	  om	  goed	  dienst	  te	  doen	  als	  opvang.	  Dit	  gaat	  om	  het	  hele	  
gebouw	  als	  opvanglocatie.	  

Om	  een	  kleine	  aantal	  vluchtelingen	  te	  laten	  wonen	  in	  de	  10	  units	  aan	  de	  kant	  van	  The	  Village	  is	  ook	  
niet	  mogelijk	  omdat	  een	  opvanglocatie,	  ongeacht	  de	  hoeveelheid	  plekken,	  7*24	  uur	  traumamensen	  
en	  beveiliging	  moet	  hebben.	  

Verzoek	  van	  Floris	  is	  om	  hem	  in	  het	  vervolg	  bij	  dergelijke	  ideeën	  in	  een	  vroeger	  stadium	  te	  
benaderen.	  

	  2a.	  Klachten	  –	  Geluidsoverlast	  The	  Village	  

Over	  de	  geluidsoverlast	  door	  The	  Village	  en	  op	  het	  voorplein	  is	  een	  formele	  klachtenbrief	  gestuurd	  
naar	  Floris	  door	  enkele	  buurtgenoten.	  Floris	  meldt	  dat	  hij	  graag	  eerder	  op	  de	  hoogte	  was	  geweest	  
van	  het	  gesprek	  tussen	  The	  Village	  en	  de	  buurtbewoners.	  Hij	  heeft	  volgende	  week	  een	  overleg	  met	  
de	  buren	  met	  klachten.	  

Susan	  en	  Esther	  hebben	  aangedrongen	  op	  een	  proactieve	  communicatie	  met	  de	  buurt,	  met	  een	  
duidelijk	  telefoonnummer	  op	  de	  site	  waar	  mensen	  terecht	  kunnen.	  Susan	  meldt	  dat	  Stadsdorp	  ook	  in	  
overleg	  wil	  met	  de	  buren	  met	  klachten	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  de	  buurt	  zoveel	  mogelijk	  bij	  elkaar	  
betrokken	  blijft.	  	  	  
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	  2b.	  Klachten	  –	  Vuilnis	  

Er	  worden	  nu	  vuilcontainers	  verzameld	  bij	  de	  slagboom.	  Dit	  ziet	  er	  lelijk	  uit	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  zich	  
nog	  meer	  afval	  verzamelt	  op	  die	  plek.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  vuilnisophaal	  diensten	  uiteindelijk	  
op	  het	  terrein	  de	  vuilnis	  ophalen	  (bij	  de	  remise).	  Hiervoor	  zijn	  echter	  extra	  tags	  nodig,	  die	  zijn	  besteld	  
bij	  het	  RVB	  maar	  nog	  niet	  binnen.	  Thijs	  is	  hier	  druk	  mee	  bezig.	  

2c.	  Klachten	  –	  Parkeren	  

Er	  komen	  vaak	  mensen	  met	  de	  auto	  die	  denken	  dat	  ze	  op	  het	  terrein	  kunnen	  parkeren.	  Thijs	  geeft	  
aan	  dat	  hij	  duidelijk	  communiceert	  naar	  organisatoren	  van	  evenementen	  dat	  parkeren	  op	  het	  terrein	  
niet	  mogelijk	  is	  voor	  bezoekers,	  alleen	  voor	  organisatie	  en	  sprekers.	  De	  gasten	  worden	  actief	  
verwezen	  naar	  de	  Grifthoek	  en	  Kruisstraat	  Parkeergarage.	  

Thijs	  en	  Floris	  kijken	  of	  er	  een	  bord	  aan	  het	  begin	  van	  het	  terrein	  geplaatst	  kan	  worden	  dat	  het	  een	  
Privé	  Terrein	  betreft.	  

2d.	  Klachten	  –	  spullen	  die	  aan	  het	  hek	  worden	  gehangen	  

Er	  wordt	  regelmatig	  iets	  bevestigd	  aan	  het	  hek	  door	  organisatoren	  van	  evenementen	  (of	  bruiloften).	  
Dit	  wordt	  niet	  meer	  weggehaald	  daarna.	  Thijs	  neemt	  dit	  mee.	  

3. Communicatie	  met	  de	  buurt	  

Opening	  
De	  brandweer	  heeft	  het	  pand	  nog	  steeds	  niet	  formeel	  vrijgegeven.	  Nu	  zijn	  er	  alleen	  nog	  
administratieve	  zaken	  die	  geregeld	  moeten	  worden.	  Als	  dit	  achter	  de	  rug	  is,	  is	  er	  meer	  ruimte	  voor	  
het	  actief	  betrekken	  van	  de	  buurt.	  Er	  wordt	  nog	  een	  officiële	  opening	  georganiseerd.	  Ook	  zal	  Floris	  
nog	  in	  gesprek	  gaan	  met	  alle	  direct	  omwonenden.	  

Grote	  evenementen	  
De	  geruchten	  rondom	  ‘Geknaekt	  in	  de	  Bajes’	  hebben	  voor	  veel	  onrust	  gezorgd	  in	  de	  buurt.	  Thijs	  geeft	  
aan	  dat	  er	  géén	  contract	  was	  met	  dit	  evenement.	  Niet	  alleen	  vanwege	  het	  feit	  dat	  de	  brandweer	  het	  
pand	  nog	  niet	  heeft	  vrijgegeven,	  maar	  er	  was	  ook	  nog	  geen	  veiligheidsplan	  en	  was	  er	  nog	  geen	  
overeenstemming	  over	  de	  aard	  van	  het	  evenement.	  De	  organisatie	  had	  het	  evenement	  bij	  Thijs	  
gemeld	  als	  een	  cultureel	  evenement	  met	  verschillende	  dingen	  (film,	  theater,	  muziek),	  in	  het	  
Facebook	  event	  wat	  door	  de	  organisatie	  aangemaakt	  was	  leek	  het	  een	  technofeest	  te	  zijn.	  

Thijs	  zegt	  de	  volgende	  zaken	  toe	  rondom	  evenementen:	  

• Van	  alle	  evenementen	  met	  >	  250	  bezoekers	  en/	  of	  die	  duren	  tot	  ná	  22	  uur	  (dit	  laatste	  is	  
maximaal	  2	  keer	  per	  jaar	  toegestaan)	  worden	  omwonenden	  minimaal	  2	  weken	  vantevoren	  
op	  de	  hoogte	  gebracht.	  

• Alle	  evenementen	  eindigen	  uiterlijk	  om	  22:00	  uur.	  Er	  wordt	  alles	  aan	  gedaan	  om	  alle	  
bezoekers	  vóór	  23:00	  uur	  de	  wijk	  uit	  te	  hebben.	  Men	  probeert	  hierbij	  het	  geluid	  op	  het	  
voorplein	  te	  minimaliseren	  door	  de	  bezoekers	  zo	  gespreid	  mogelijk	  te	  laten	  vertrekken.	  Bij	  
het	  afbreken/	  afvoeren	  van	  materiaal	  mag	  bijvoorbeeld	  alleen	  de	  expeditie-‐uitgang	  gebruikt	  
worden	  met	  vrachtwagen	  en	  mogen	  geen	  spullen	  over	  het	  terrein	  gerold/	  geschoven/	  
gedragen	  worden.	  
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• Er	  mag	  geen	  versterkt	  geluid	  op	  het	  voorterrein	  zijn.	  

Aard	  van	  de	  evenementen:	  men	  heeft	  bewust	  gekozen	  voor	  een	  sluitingstijd	  van	  22:00	  uur.	  Hiermee	  
hou	  je	  bedrijfsfeesten	  en	  trouwfeesten	  buiten	  de	  deur,	  de	  gevangenis	  is	  wel	  een	  officiële	  
trouwlocatie	  maar	  dan	  gaat	  het	  dus	  om	  de	  plechtigheid/	  receptie,	  niet	  om	  het	  feest.	  De	  vergunning	  
van	  het	  pand	  staat	  culturele	  evenementen	  toe	  maar	  geen	  danszaal.	  Dit	  is	  een	  grijs	  gebied	  maar	  Thijs	  
houdt	  zeker	  in	  de	  gaten	  wat	  wel/	  niet	  in	  onze	  buurt	  kan.	  Thijs	  zal	  een	  tekst	  aanleveren	  bij	  Esther,	  die	  
we	  op	  de	  website	  kunnen	  plaatsen	  die	  het	  eea	  uitlegt.	  

Klachten	  

Als	  buurtbewoners	  klachten	  hebben	  betreffende	  het	  huidige	  gebruik	  van	  de	  gevangenis	  kunnen	  ze	  
altijd	  Floris	  benaderen.	  Veel	  mensen	  weten	  hem	  al	  te	  vinden,	  bellen	  hem	  of	  spreken	  hem	  aan	  als	  hij	  
op	  het	  Wolvenplein	  is.	  Andere	  mensen	  kunnen	  mailen	  naar	  info@bewaaktenbewoond.nl.	  

4. Tuingroep	  

Er	  is	  nog	  steeds	  geen	  formeel	  antwoord	  gekomen	  van	  Floris	  over	  de	  ideeën	  van	  de	  tuingroep.	  Floris	  
mist	  zelf	  ook	  nog	  het	  formele	  antwoord	  van	  het	  RVB,	  die	  zijn	  momenteel	  druk	  met	  het	  COA.	  Susan	  
geeft	  aan	  dat	  er	  echt	  een	  officieel	  antwoord	  moet	  komen.	  Het	  officieuze	  antwoord	  is	  dat	  het	  RVB	  
bang	  is	  voor	  een	  té	  definitief	  karakter	  van	  de	  activiteiten	  waardoor	  dit	  kan	  knellen	  bij	  een	  definitieve	  
bestemming.	  

5. Hacking	  Habitat	  

Op	  dit	  moment	  hebben	  Floris	  en	  Thijs	  gesprekken	  met	  de	  technisch	  producent	  en	  de	  zakelijk	  leider	  
van	  Hacking	  Habitat	  over	  alle	  praktische	  aangelegenheden.	  Over	  alle	  zaken	  die	  buiten	  de	  bestaande	  
vergunning	  vallen,	  zoals	  gebruik	  van	  het	  voorplein	  en	  een	  manier	  om	  bezoekers	  over	  het	  water	  te	  
vervoeren	  (boot/	  ponton/	  brug)	  moet	  de	  organisatie	  van	  Hacking	  Habitat	  zelf	  een	  vergunning	  
aanvragen	  bij	  de	  gemeente	  en	  moet	  er	  ook	  overeenstemming	  met	  de	  buurt	  zijn.	  Het	  plan	  met	  de	  
kunstbrug	  over	  het	  water	  gaat	  in	  ieder	  geval	  niet	  door.	  

Volgende	  afspraak:	  

Woensdag	  25	  november	  om	  10	  uur,	  kantine	  Thijs	  

	  

	  

	  


