Verslag derde reguliere overleg tussen Stadsdorp Wolvenburg en tijdelijk beheerders Wolvenburg
over gang van zaken activiteiten
Aanwezig:
Thijs (Bakx & Meijer)
Esther (Stadsdorp Wolvenburg) en Walther Kahn (vertegenwoordiger bewonersgroep Wolvenbuurt)
Afwezig:
Floris (Bewaakt en Bewoond)

Besproken punten:
1. Opvolging besproken punten vorige keer:
a. Klachten voorplein
b. Geluidsoverlast The Village
2. Communicatie met de buurt
a. Festival 12 december
3. Hacking Habitat
4. Koningsdag
1a. Opvolging besproken punten vorige keer - Klachten voorplein
Doordat de meeste leveranciers voor de gevangenis nu een tag hebben gekregen zou de overlast met
parkerende vrachtwagens voor de slagboom en het vuilnis bij de slagboom verleden tijd moeten zijn.
Als er toch problemen zijn wil Thijs het graag horen.
Walther geeft aan dat hij graag heeft dat alle organisatoren van activiteiten in de gevangenis in hun
uitgingen melding maken van de afwezigheid van parkeerplaatsen. Thijs geeft aan dat hij dit aan alle
huurders meldt.
Er zijn de laatste tijd veel filmproducties die voor parkeer gedoe zorgen. Deze filmproducties lopen
via Bewaakt en Bewoond, niet via Thijs. Het zijn er zo veel omdat andere gevangenissen niet meer
beschikbaar zijn ivm plaatsing van vluchtelingen.
1b. Opvolging besproken punten vorige keer - Geluidsoverlast The Village
Walther geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met The Village. Sommige acties hebben een
deadline op 1 december, sommige acties later. The Village zou deze acties ook nog schriftelijk
bevestigen aan de bewonersgroep en de gemeente. Tot op heden is dit niet gebeurd. Van de
afgesproken acties met als deadline 1 december is alleen het verplaatsen van fietsenrekken
zichtbaar. Walther geeft aan dat hij dit jammer vindt. Helaas is Floris niet aanwezig om hier een rol in
te spelen.
Op 21 november was er harde muziek te horen in het kader van Le Guess Who. Was hier een
vergunning voor aangevraagd en zo nee waarom niet? Ook deze vraag kunnen we met de
afwezigheid van Floris helaas niet stellen.

2. Communicatie met de buurt
Festival 12 december
Een aantal afstudeerders van het MBO organiseert op 12 december een cultureel festival in de
gevangenis. Dit wordt niet erg grootschalig is de verwachting (maximaal 500 bezoekers). De
organisatie neemt nog contact op met de direct omwonenden. Er komt beveiliging voor de deur.
3. Hacking Habitat
Op donderdag 26 november is er een informatiebijeenkomst van Hacking Habitat. Voor de
omwonenden is het interessant om te gaan zodat in een vroeg stadium een beeld kan worden
gegeven van het festival en wat de buurt er van gaat merken.
4. Koningsdag
Esther de Koning wil graag met Koningsdag (en koningsnacht) iets met de buurt op het plein
organiseren (podium). The Village wil waarschijnlijk wel meedoen. Thijs geeft aan dat Floris hier
toestemming voor moet geven. Esther vraagt dit na bij Floris.
5. Buurtbijeenkomst 9 december
Thijs is aanwezig.
Volgende afspraak:
Woensdag 13 januari 10:00 uur, kantine Thijs

