VERSLAG Stadstafel
Betreft overleg:
Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Voorzitter:
Aanwezig:

Stadstafel Willemstad
Buurthuis Irene
7 oktober 2019
19:30 - 22:00 uur
Caesar Luikenaar
Leden stadstafel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
Accoord.
3. Mededelingen
- WoonbehoefteOnderzoek (WBO): de gemeente organiseert periodiek, samen met
Woonkwartier een onderzoek naar de woonbehoeften in de gemeente. Voor de lokale
afstemming hieromtrent worden per kern ambassadeurs gezocht. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden.
- Jachthaven: voor het beheer van de gemeentelijke jachthaven loopt een
aanbestedingstraject. Binnenkort zal het gemeentebestuur hier een besluit over
nemen. Het is de bedoeling dat de nieuwe exploitant per 1 januari aanstaande gaat
starten.
- Speelplekken: mede op basis van het overleg met betrokkenen zijn de plannen voor de
vernieuwing van de diverse speelplekken thans afgerond en start de uitvoering in het
najaar van 2019.
- Verkeerssituatie Noord-Langeweg: de maatregelen zijn geëvalueerd en er heeft een
aanpassing plaats gevonden. Op korte termijn blijft het daarbij. Dit onderwerp wordt
wel verder opgepakt via werkgroep visie Verkeer en Bereikbaarheid
4. Verslag vorige vergadering juli 2019
Geen bijzonderheden. Verslagen accoord
Actiepunten: komen terug in de reguliere agenda.
5. Organisatie
Voor de diverse thema,s worden werkgroepen geformeerd.
6. Presentaties
Alle presentaties zijn separaat bij het verslag gevoegd
* Steunpunt: door Edwin van Noordt
Aanleiding is de situatie rondom het steunpunt in de Veste, waar sinds een aantal jaren de
ondersteuning vanuit Surplus is weggevallen, waardoor een steeds zwaarder beroep wordt
gedaan op vrijwilligers. Dit staat niet op zichzelf. Het is daarom belangrijk om een helder
beeld te krijgen van de behoefte aan voorzieningen voor 55 + ers in heel Willemstad en
hiervoor wordt daarom een werkgroepje gestart. Belangstellenden voor de werkgroep
kunnen zich aanmelden

* Verbouwing Jumbo: door de heer De Bont.
Supermarkt gaat tijdelijk dicht in verband met verbouwing
* Bastion Groningen: door Patrick McCabe en Olav Reijers
Tafel positief over ontwerp. Wordt verder uitgewerkt en uiteindelijk moet college en raad hier
een besluit over nemen.
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8. Rondje actualiteiten\bijzonderheden per werkgroep
o

Thema Wonen, Zorg en Welzijn:
Appartementen Lantaarndijk: de voorzitter geeft een korte toelichting op de Visiekaart, die
hiervoor wordt voorbereid. De woonbehoefte is hierbij ook een belangrijk item. De
doorstart van het project vergt breed overleg.
Woningbouw volkstuinlocatie: de gemeente ziet hier mogelijkheden voor de ontwikkeling
van woningen. Hierover lopen oriënterende gesprekken, waarvan de resultaten betrokken
worden bij het op te stellen Startdocument.

o

Thema Voorzieningen en Leefomgeving:
Scholenproject: de voorzitter geeft een korte toelichting. Proces is op zich prima verlopen;
compliment voor projectleider Wendy Roelen. Er is alleen discussie over het uiteindelijke
resultaat van het collegeadvies. De voorzitter van de voetbal geeft toelichting ter
onderbouwing van hun voorkeursvariant. De heer Van ’t Hoff onderschrijft dit. Gaat om
oplossingen die voor de toekomst van Willemstad het beste zijn. Zijn de beide varianten,
los van het financiële aspect, wel volledig gelijkwaardig? Voorstel gaat via de commissie
naar de raad ter besluitvorming. Er komt op korte termijn nog nader overleg met de
gemeente.

o

Thema Toerisme en Recreatie
Visie hiervoor wordt toegelicht door de voorzitter. De werkgroep is aan de slag gegaan
met de ontwikkeling van een visie als referentiekader voor toekomstige
ontwikkelingen. Het document is nog niet helemaal gereed en input oa vanuit de
horeca is en blijft welkom.
Cruisesteiger: de voorzitter heeft namens de stadstafel ingesproken bij de
commissievergadering. Marjolein de Wit heeft dat ook gedaan namens Zicht op de
Overkant; dit initiatief heeft volgens haar geen meerwaarde. Proces was niet goed en er is
discussie over de juiste feiten. Veel ondernemers zijn tegen de cruisesteiger, maar de
huidige cruiseboten worden toch wel belangrijk gevonden.. Er is behoefte aan de juiste
arrangementen voor Willemstad. Beoordeling vanuit Visie: score neutraal en dit betekent
dan eigenlijk: niet doen, zeker niet als dit een hele zware investering vergt voor de
gemeente. Voor de exploitatie van de gemeentelijke haven loopt een aanbesteding en
niet duidelijk is wat de visie is van de nieuwe exploitant. Er komt binnenkort overleg met
de gemeente over het vervolg..
Vestingstedendagen: op zich prima verlopen. Weer op zondag was wel spelbreker.
Bewoners en verenigingen minder aangehaakt dan de editie van 2004. Burgemeester
wijst erop, dat deze keer voor een ander concept is gekozen; minder budget en moderner

o

Thema Verkeer en Bereikbaarheid
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Noord Langeweg: Op korte termijn geen nadere maatregelen. Wordt betrokken bij
toekomstvisie Verkeer en Bereikbaarheid
Toegangssysteem vesting\bewegwijzering: krijgt de aandacht. Gemeentelijk
aanspreekpunt Martijn van Galen.

7. Overige zaken
--

8. Afsluiting
Volgende stadstafel: nader te bepalen

Actielijst
Nr
20181001-01
20190114-01
20190708-02
20191007-01

Actiepunt
Vraag Johan Schot inzake beschoeiing
Oproep deelname diverse werkgroepen
Reacties ophalen op Concept-visie
Verbeteren zichtbaarheid paaltjes voor
slechtzienden

Info
Overleg waterschap loopt
Uitgezet
Communicatietraject volgt
Uitgezet

