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Aan de bewoners en ondernemers van de Korfmakersstraat, Heerestraat en
Ciprianussteeg te Leeuwarden en allen die betrokken zijn bij het buurtgastherenproject

Onderwerp: uitnodiging vijfde buurtbijeenkomst op dinsdag 31 augustus 2010, 17.0018.00 uur

Leeuwarden, 25 augustus 2010
Geachte buren en betrokkenen,
Zoals afgesproken op de bijeenkomst van 13 juli 2010 zou ik wederom zorg dragen voor de
verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage bij deze
brief.
Verder hebben we ook weer afgesproken dat ik de uitnodiging zou regelen. Om iedereen in
staat te stellen deze bijeenkomst bij te wonen is er dit keer voor gekozen om aan het eind van
de middag te vergaderen. Weliswaar is onze shop dan geopend, maar in de rookruimte
(desgewenst rookvrij) kan ongestoord vergaderd worden. Dus bij deze de uitnodiging om
dinsdag 31 augustus 2010 om 17.00 uur deel te nemen aan de vijfde bijeenkomst
aangaande de verkeer- en parkeeroverlast.
Dhr. Lanie van den Burgt was de vorige vergadering verhinderd. In zijn e-mail, die ik pas na
de vergadering van 13 juli las, laat hij weten dat de subsidie voor Projectplan Pilot overlast
coffeeshops 2010-2011 door het ministerie van BZK definitief is toegekend aan de gemeente
Leeuwarden. Om iedereen inzicht te geven in dit pilotvoorstel heb ik een kopie hiervan ook
als bijlage toegevoegd aan deze uitnodiging.
In diezelfde mail laat hij weten dat hij van zijn collega van verkeerszaken een mededeling
heeft ontvangen over de verkeersvraagstukken (eenrichtingsverkeer en het plaatsen van
paaltjes). De mededeling luidde als volgt: “Wij, cluster Verkeer en Vervoer, zien geen
mogelijkheden tot afsluiting van de Korfmakersstraat of éénrichtingsverkeer. De paaltjes
staan niet op de stoeprand, vanwege het bouwverkeer. Wanneer de bouwwerkzaamheden van
het provinciehuis afgerond zijn, zal de Korfmakersstraat herstraat worden. De paaltjes zullen
dan ook een definitieve plek krijgen. Wellicht is er nog iets mogelijk met de inrichting van de
straat, hoewel dit niet heel anders zal worden dan nu de situatie is”. Ik zal mevrouw Toering
van Verkeer en Vervoer uitnodigen voor de komende bijeenkomst, zodat zij ons eventueel te
woord kan staan over onze vragen en opmerkingen.
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Dhr. Kiestra liet tijdens de vorige vergadering weten dat het wijkpanel ondersteuning kan
bieden in personele zin, hierbij doelende op de opbouwmedewerker verbonden aan het
Wijkpanel Binnenstad. Op 12 augustus ontving ik een e-mail van Christel van Hoorn
(Programmaleider buurtopbouwwerk / Consulent Samenlevingsopbouw, Welzijn
Leeuwarden) waarin ze o.a. schrijft: “Misschien kan ik als opbouwwerker in de binnenstad
nog iets betekenen in het proces waarin jullie zitten met diverse partijen. Bovendien ben ik
geïnteresseerd in het verdere verloop van jullie positieve acties!”. Ik zal haar, evenals dhr.
Kiestra, ook uitnodigen voor de aanstaande bijeenkomst.
Vanzelfsprekend wordt de wijkagent H. van der Veen ook deze keer weer uitgenodigd om
aanwezig te zijn, evenals dhr J. Wijma (Senior Parkeercontrole) en natuurlijk ook dhr. L. van
den Burgt (dienst Algemene Zaken [JVZ] van de gemeente Leeuwarden.
Graag tot volgende week dinsdag!

Met vriendelijke groet,
Maya’s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,

Gerrit Jan ten Bloemendal
(06-55194473)

