MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS
KORFMAKERSSTRAAT 2
8911 LA LEEUWARDEN
telefax: 058 – 2127792
E-mail: deos@xs4all.nl

Verslag
Bijeenkomst bewoners en ondernemers van de Korfmakersstraat, Heerestraat en
Ciprianussteeg te Leeuwarden
Donderdag 15 juni 2010, 19.00 – 20.00 uur, Koffieshop De Os.
1. Opening.
2. Wie is wie? Presentielijst. Berichten van verhindering.
Aanwezig: M. Baddouri (buurtgastheer namens Coffeeshop Miami), P. Kraft
(bewoner), P. Wijnsma (Sportstudio Body Shape), H. Wolbers (The Society Shop), L.
van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ), J. Wijma (Senior Parkeercontrole), H.
Esposito (buurtgastvrouw namens Coffeeshop Miami), B. Dijkstra (bewoner en
buurtgastheer), W. Feddema (Knip Inn, gemeenteraadslid VVD), S. Brouwer
(bewoner), A. Gast (bewoner), H. van der Heijde (bewoner), H. Frees (Koffieshop De
Os, notulist), O. Grandia (buurtgastheer namens Koffieshop De Os) en G.J. ten
Bloemendal (Koffieshop De Os, vergadervoorzitter).
Berichten van verhindering: H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent), E. Post
(bewoner), W. Schaafsma (Eindeloos) J. van Dellen (Intertoys)
3. Verslaglegging, verslag 11-05-2010.
Het verslag is gemaakt op basis van de aantekeningen van H. Frees en uitgewerkt
door G.J. ten Bloemendal. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
volgende vergadering.
Verslag 11-05-2010.
N.a.v. punt 2:
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Dhr. Jonker is geen eigenaar van
Eindeloos; dhr. Schaafsma is dat wel (zie ook ingekomen stukken).
N.a.v. punt 4 (aansluiten bij een bestaande vereniging of zelf een vereniging
opzetten):
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Er moet nog uitgezocht worden of er
bestaande verenigingen zijn om ons bij aan te sluiten.
 W. Feddema (Knip Inn, gemeenteraadslid VVD): Er zijn 2 verenigingen in de
buurt, te weten Voorstreek Vooruit en Kelders Promenade, deze houden zich vooral
bezig met het organiseren van activiteiten. Het is een goed idee om de
buurtbijeenkomsten m.b.t. de buurtgastheren breder op te zetten.
 L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Hou dit project eerst zo dicht
mogelijk bij jezelf om ervaring op te doen.
 P. Kraft (bewoner): Aansluiten bij bestaande verenigingen lijkt het beste, bespaart
je veel gedoe.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Concluderend: we houden het punt van
de verenigingskwestie voorlopig aan.
1

MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS
KORFMAKERSSTRAAT 2
8911 LA LEEUWARDEN
telefax: 058 – 2127792
E-mail: deos@xs4all.nl
N.a.v. punt 7:
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): De naburige bedrijven op de Voorstreek
en van (Over)de Kelders zijn voor deze vergadering uitgenodigd.
 B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Naburige coffeeshops (Down Town en
Repelsteeltje) hebben laten weten dat sinds het actief zijn van de buurtgastheren het
parkeerprobleem zich verplaatst heeft in de richting van deze bedrijven.
N.a.v. punt 9:
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Er is ook contact geweest met de
provincie (N. Aukema van Bouwwurk) over de nog te bouwen nieuwe
parkeergaragevoor het nieuwe provinciehuis. Deze nieuwe parkeergarage valt nu
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; de provincie gaat parkeerplaatsen
huren voor haar ambtenaren; naar alle waarschijnlijkheid komen er geen
parkeerplaatsen voor buurtbewoners en –ondernemers of publiek.
 W. Feddema (Knip Inn, gemeenteraadslid VVD): Bevestigt dat er geen
parkeermogelijkheid voor het publiek komt in de nog te bouwen parkeergarage. Grote
bedrijven moeten zich in algemene zin inkopen voor parkeerplaatsen. Het Grand
Hotel Post Plaza aan de Tweebaksmarkt heeft 80 parkeerplaatsen ingekocht in de
nieuwe garage. Op de Tweebaksmarkt zelf verdwijnen in de toekomst ca. 40
parkeerplaatsen. Het vervallen van deze plekken zal gedeeltelijk gecompenseerd
worden door een pleintje aan de Wybrand de Geeststraat voor de helft in te richten
voor vergunninghouders.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): We willen de bezoekers van onze
coffeeshops best terecht wijzen als het gaat om fout parkeren, maar we hebben hier
natuurlijk ook last van het algemene gebrek aan parkeerplaatsen in de wijdere
omgeving. Het fout parkeren van mensen die geen coffeeshop bezoeken is iets
waarvoor we moeilijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden. We worden dus ook
aangesproken op iets wat buiten onze verantwoordelijkheid ligt.
 B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Klanten van winkels in de omgeving zijn
moeilijker weg te sturen dan de klanten van de coffeeshops.
P. Wijnsma (Sportstudio Body Shape): Apart dat er geen voldoende compensatie
komt voor het verdwijnen van de 40 parkeerplaatsen op de Tweebaksmarkt.
N.a.v. gehele verslag:
P. Kraft (bewoner): Erg blij met zo’n uitgebreid verslag.
4. Ingekomen stukken.
 E-mail W.Schaafsma (Eindeloos ) d.d. 09-06-2010  “Leuk idee: ‘drive in
coffeeshop’, LC 29-05-2010.
N.a.v. de e-mail:
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Volgens Schaafsma gebeurt er te
weinig, maar er gebeurt juist veel met het opzetten van dit project.
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B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Je bemerkt echt veel verschil: geen
hangjongeren en junks meer en meer parkeerplek voor bewoners en ondernemers zelf.
[De aanwezige bewoners van de Heerestraat beamen dit: los van het verminderen van
het foutief parkeren verbetert ook de atmosfeer in de straat. Er wordt niet meer met 50
kilometer per uur door de straat gescheurd met daarbij een arrogante kop].
P. Kraft (bewoner): Het bouwverkeer van het provinciehuis veroorzaakt wel
overlast; de bouwlui zijn echter wel heel behulpzaam.
5. Buurtgastheren: overzicht (filmpje, foto’s, mondeling verslag en cijfers),
evaluatie en “hoe nu verder?”
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Het aantal mensen dat weggestuurd wordt,
neemt zienderogen af.
O. Grandia (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): In het begin spraken we rond
de 100 bestuurders aan en nu rond de 20 ( per week?). Bij slecht weer bijvoorbeeld
zijn de bestuurders veel gemakzuchtiger en parkeren eerder fout.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Het zou mooi zij om de cijfers van
weggestuurde automobilisten in een overzichtje weer te geven.
O. Grandia (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): Het buurtgastheerschap is
een mooi project, maar voor mij persoonlijk niet iets om nog lang te doen.
H. Esposito (buurtgastvrouw namens Coffeeshop Miami): Wil niet langer meer
meedoen, want ze is 2 keer bedreigd door foutparkeerders; heeft het gevoel dat ze niet
gerespecteerd wordt.
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Het zijn van buurtgastheer vraagt om
specifieke vaardigheden.
P. Wijnsma (Sportstudio Body Shape): Als het nodig is wil hij ook wel een keer
staan als buurtgastheer.
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Er is een filmpje gemaakt over de
buurtgastheren door Jacek Trzcińki (filmregisseur Videofilmproducties.nl en
werkzaam bij Coffeeshop Miami). Het filmpje is de vorige bijeenkomst vertoond. Er
wordt gewerkt aan het onherkenbaar maken van nummerborden en gezichten van
voorbijgangers. Is het een (goed) idee om dit filmpje ook op You Tube te plaatsen?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Let op hoe je het presenteert in
verband met het verbod op affichering.
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Kreeg vorige week een telefoontje van de
Gemeente Leeuwarden (R. Slof van JVZ) met de mededeling dat de gemeente een
pilotvoorstel wil richten aan het ministerie van Binnenlandse zaken voor het
verkrijgen van subsidie voor een (gemeentelijk) buurtgastherenproject. De subsidie (6
miljoen euro) wordt beschikbaar gesteld door het ministerie om overlast bij de
Nederlandse coffeeshops terug te dringen. Het verzoek van de gemeente was om het
een en ander met betrekking tot huidige project op papier te zetten (inclusief een
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berekening van de te verwachten personeelskosten; naar schatting € 60.000 per jaar
voor 1 duo buurtgastheren bij 20 uur per week), zodat mede op basis hiervan de
gemeente het voorstel zou kunnen formuleren; de aanvraag moest worden ingediend
voor 15 juni 2010 en aldus is geschied. In dit schrijven zijn ook zaken aangeroerd als
wie de buurtgastheren zou moeten selecteren en aansturen en de betrokkenheid van
coffeeshops en bewoners bij dit toekomstig grotere project (tevens luidde mijn advies
om bij deelname van veel meer shops uit te gaan van 2 duo’s buurtgastheren).
P. Wijnsma (Sportstudio Body Shape): Een buurtgastheer moet wel overwicht
hebben, maar hoeft niet persé een bodybuilder te zijn.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): We wachten nu eerst af of we deze
subsidie krijgen en dan bekijken we hoe het project ingevuld gaat worden (o.a. wie
deze buurtgastheren selecteert en aanstuurt).
 P. Kraft (bewoner): Dat de gemeente dit aanvraagt, is een vorm van erkenning voor
ons buurtgastherenpoject.
6. Mogelijke overige oplossingen: incidenteel en/of structureel.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Vanwege ziekte van de
verantwoordelijk ambtenaar van Verkeer zal de volgende vergadering ingegaan
worden op het plaatsen van paaltjes en het eenrichtingsverkeer.
7. Rol van ondernemers en buurt, politie, parkeerbeheer, gemeente en provincie.
J. Wijma (Senior Parkeercontrole): We komen regelmatig langs om te kijken hoe het
gaat en hebben de indruk dat het wel goed gaat.
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Kan er wat meer rekening gehouden
worden met zijn positie als de vergunninghouder?
J. Wijma (Senior Parkeercontrole): Door Parkeercontrole kunnen er niet lukraak
bonnen geschreven worden.
S. Brouwer (bewoner), A. Gast (bewoner), H. van der Heijde (bewoner): Er staat de
hele avond een auto voor de Kimberley Club geparkeerd. Kan hier ook iets aan
gedaan worden?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Een aantal zaken m.b.t. het
verkeersbeleid moet ook met de provincie afgestemd worden. Een nadeel van
eenrichtingsverkeer kan zijn dat er harder gereden gaat worden.
W. Feddema (Knip Inn, gemeenteraadslid VVD): Het voorstel van
eenrichtingsverkeer is erg goed.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Er moet een goed plan
gepresenteerd worden (door de afdeling Verkeer) aangaande de verkeerstroom en de
paaltjes in dit gebied, zodat de buurtvergadering daar dan eventueel weer op kan
reageren.
8. Hoe nu verder? Buurtvereniging?
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9. Rondvraag.
P. Wijnsma (Sportstudio Body Shape): Er staat een oude Golf op het parkeerterrein
die 2 plaatsen bezet houdt en nooit gebruikt wordt. Kan Parkeercontrole hier ook iets
aan doen?
J. Wijma (Senior Parkeercontrole): We gaan hiermee aan de slag. Andere
opmerking: Parkeercontrole had geen verslag van de vorige vergadering ontvangen.
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Dit zal worden nagestuurd. De volgende
vergadering zal zijn op dinsdag 13 juli 2010 om 19.00 uur, wederom in De Os.
10. Einde.
Na afloop van de vergadering is het filmpje van de buurtgastheren vertoond aan
degenen die het nog niet gezien hadden.
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