
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 25 februari 2016
Aanwezig: Ben van Dijen, Barend Freriks, Froukje Dijkhuizen, René Muller, Harriët Verbeek 
Afwezig: Geeke Hissink (met bericht)
Verslag:René Muller

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder aspirant lid van het 
Jeppe Balkema. Jeppe stelt zich voor, aanwezigen zien in hem een prima versterking van het bestuur.

2 Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

3 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post/mail: 

 brief COA over opvang vluchtelingen. Niet direct relevant voor wijkvereniging
 brief ING met verzoek contactgegevens te controleren.
 gemeente koersnota ‘van Wijken weten’, ter kennisname
 definitieve versie WAP 2016 – 2017 (gemeente)

Deel bestuur heeft afspraak met wethouder op 18 maart, onderwerp WAP
Uitgaand: 

 brief aan college van B&W, 8-2-2016, cie. leefomgeving. Bezwaar tegen gepubliceerde 
vergunning Burgemeestersplein 3: realiseren uitrit bij woonhuis. 

5 Verslag en actiepunten 17 december 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd
N.a.v. punt 4: met gemeente gepraat over nut / noodzaak handhaven fietsenstallingen in voortuin.
Gemeente werkt tussenoplossing uit: eisen aan uitvoering en maat. Vervolgens door wijkvereniging 
uit te dragen in wijk en bij bewoners. Actie bestuur.
N.a.v. punt 6, spreker ALV 2016. Ben heeft Bob Roelofs gevraagd een presentatie te verzorgen. Bob wil
pas presentatie geven in 2017, Ben zal Bob melden dat het in 2016 niet hoeft. actie Ben

6 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: geen nieuws. 
Themaochtenden:  lezingen trekken steeds veel bezoekers. Programma 2e helft 2016 is rond.
Ouderen: Froukje en Barend roepen vrijwilligers bij elkaar in maart. In afgelopen periode opnieuw 
geen hulpvragen ontvangen, commissie beraadt zich over andere opzet. Actie Barend en Froukje
Redactie: aantal leden is afgenomen, nog vier actieve leden. Men zoekt zelf naar uitbreiding. 
Wijkcontact was weer mooi en de moeite van het lezen waard. Lay out mooi in balans.
Webmaster Jos werkt zelfstandig en heeft site anders ingericht. Ziet er helder en uitnodigend uit.
Het bestuur besluit Jos de vrijwilligersvergoeding aan te bieden die de vorige webmaster ook ontving.
Ben zal de vergoeding aan Jos voorstellen. Actie Ben
Bezorging van Wijkcontact in en rond park Sonswijk blijft slecht. Bestuur besluit huidige bezorger niet 
langer in te zetten. Barend zal dit aan de bezorger melden. Actie Barend
Harriët vraagt Jos een advertentie op de site te zetten en hangt advertentie op bij Albert Heijn. Actie 
Harriët. Ze zal de redactiecommissie vragen of zij een rol kunnen / willen spelen m.b.t. de bezorging.
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Het aanleveren van –de grote hoeveelheid- Wijkcontacten levert soms problemen op. Harriët kijkt 
met Gerard van Ede naar mogelijke oplossingen. Actie Harriët
Feestcommissie: kwartierquiz was weer een succes.  Men heeft plannen om op Koningsdag iets te 
organiseren.
Leefomgeving: heeft succes(je) geboekt: parkeerregime rond AH is op verzoek omwonenden 
versoepeld. Bericht in Wijkcontact en borden geven ter plaatse de nieuwe tijden aan.
Er was binnen de commissie enig verschil van inzicht over de te behandelen onderwerpen en de 
aanpak. Is onder leiding van voorzitter Frank opgelost. Gerard van Ede is uit de commissie gegaan.

7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag € 6.222 ontvangen (incl. toegezegde automatische incasso’s) van 436 donateurs. 
Was heel 2015 € 7.535 van 520 donateurs, nog tien maanden om op niveau te komen.
Aandacht voor ledenwerving: Ben en Barend maken een plan voor Q1 2016. Actie Barend en Ben

8 Aandacht voor wijkteams
Goed functionerende wijkteams, met voldoende bekendheid in de wijken, zijn ook voor onze wijk van
belang. Enkele door de gemeente verzorgde presentaties (o.a. bij themaochtenden, bijeenkomst 
Molenplaats) waren volgens diverse aanwezigen beslist onder de maat. 
De voorzitter van de cie. themaochtenden heeft zich in mei 2015 schriftelijk beklaagd bij bestuur over
het niveau van een presentatie door de gemeente. Een derde deel van de bezoekers van de 
themaochtend is halverwege vertrokken, dit is niet eerder voorgekomen.
Het bestuur wil de wijkteams platform bieden en stelt communicatiekanalen zoals website en 
Wijkcontact beschikbaar. Gezien de ervaringen in het recente verleden echter onder voorwaarden: 
een helder verhaal, aansprekend voor onze wijkbewoners en gepresenteerd door mensen die het vak 
van presenteren verstaan. Barend en Ben zullen dit binnenkort bespreken met wethouder Leisink. 

9 Rolverdeling binnen bestuur 
Aspirant lid van het Bestuur Jeppe geeft aan dat hij vanaf de ALV 2016 de rol van secretaris van René 
wil overnemen. Dit wordt door René in dank aanvaard.
Harriët, Froukje en Ben blijven contactpersoon van hun huidige commissie. 
Geeke wordt contactpersoon cie. leefomgeving en René wordt contactpersoon kunst & cultuur cie.

10 Voorbereiden ALV 2016
Op 12 mei 2016 wordt de ALV gehouden, wederom in ‘de Molenplaats’.  
Ben reserveert de ruimte. actie Ben. 
René overlegt met Geeke over de verdeling van het voorbereidende werk. actie René
In de vergadering van 21 april kunnen de laatste zaken worden besproken, incl. het schema van 
aftreden. René stuurt het schema ruim voor 21 april toe. actie René
De ALV zal worden aangekondigd in Wijkcontact van 16 april. actie Barend

11 Datum volgende vergadering
Op 21 april 2016 bij Froukje, Jollesstraat 16

12 Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Barend sluit de vergadering.

Volgende vergadering : donderdag  21 april 2016 bij Froukje
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