Verslag van de openbare vergadering Stadsraad op 5 juni 2018 in Sint Pieter.
1.

Opening
Aanwezig
Afwezig

: 20.00 uur
: Rika, Simon, Robert, Jacco, Jan (voorzitter).
: Hans, John.

2.

Notulen vorige vergadering 8 mei 2018
Geen opmerkingen.

3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
- Jacco doet verslag van de themabijeenkomst detailhandel 4 juni: rapport vermeldt bedreigingen en
kansen en zou volgens Jacco om de vijf jaar moeten worden geactualiseerd.
- AVG: komt op de volgende vergadering terug op de agenda als John er weer is.
4.
Stand van zaken
- Centrumvisie. De toegestuurde verslagen geven geen aanleiding tot vragen. Rika vraagt zich af waar
de VVV is of komt. (Inmiddels is tijdens de laatste bijeenkomst van de centrumvisiegroep vertelt dat
er een toeristisch infopunt komt in het kaaswinkeltje begin Nieuwstraat komt – vanaf station.)
- DEK-terrein. Veel vragen van kandidaat bewoners die niet weten waar ze aan toe zijn. Wat kan wel,
wat niet, wanneer, en andere? En de kapvergunning is (nog) niet verleend.
- Vooroever. Gevaarlijke situatie waar het fietspad leidt naar de dijk. Bestevaer weet nog steeds niet
waar ze aan toe is met het uitdiepen van het water en verwijderen van de keien terwijl juist daar
prioriteit aan was gegeven. Punten voor komend vooroeveroverleg.
- Kop van de Nieuwstraat. Komend rapport over parkeren moet duidelijkheid geven en wat het
vervolg wordt met betrekking tot het totale plan. Stadsraad vraagt zich af of er vertraging is bij het
maken van de rapportage/notitie.
5.
Thema-avond kernraden.
Robert doet verslag. Er is een achttal onderwerpen behandeld en besproken. De wethouders nemen
de conclusies mee. Er volgt nog een officieel verslag.
6.
Rondvraag.
- Jacco doet verslag van zijn tweede bijeenkomst cultuurbeleid.
- Rika merkt opdat de bevoorrading op de Nieuwstraat steeds vaker ‘te gek voor woorden’ is. Soms
drie, vier grote vrachtwagens tegelijk. Parkeren op zebrapaden, hinderen auto’s die weg willen
rijden. Punt voor centrumvisiegroep.
- Simon vraagt zich af wat we van het Stadtmanterrein moeten verwachten. Gesprekspunt voor een
eventueel komend overleg met de wethouder RO.
7.

Sluiting.

Komende vergadering op 4 september, aanvang 19.30, openbaar om 20 uur.

