
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 21 april 2016
Aanwezig: Ben van Dijen, Barend Freriks, Froukje Dijkhuizen, René Muller, Geeke Hissink en 

Jeppe Balkema
Afwezig: Harriët Verbeek (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.

2 Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

3 Mededelingen
René heeft met Edzard Gelderman gesproken over de recent geopende brasserie Aan de Beek. 
Onduidelijk welke vergunning(en) men heeft. Rondom het gebouw wordt veel ruimte in gebruik 
genomen en openingstijden lijken ruimer dan op site van Aan de Beek vermeld. Het bestuur wacht af 
tot er vanuit Vrienden van Sonsbeek nadere info komt. René meldt dit aan Edzard. Actie René

Barend is bij een vervolgbijeenkomst over het WAP van Lombok/Heijenoord geweest. Goede opkomst
bewoners, enkele medewerkers gemeente aanwezig. Als het WAP van Hoogkamp, Transvaal en 
Burgemeesterskwartier is uitgewerkt zouden wij i.o.m. de twee andere wijk-verenigingen  vanaf 
september ook zo’n bijeenkomst kunnen organiseren. Actie Barend
Belangrijk om dan op tijd ruimte te reserveren in Wijkcontact.

Cie. leefomgeving heeft, met steun van bestuur, bezwaar gemaakt tegen aanvraag vergunning voor 
een oprit naast woonhuis Burgemeestersplein 3. Bezwaar is door gemeente niet gehonoreerd, 
bewoner heeft vergunning gekregen. Wijkvereniging heeft zes weken om te reageren. Het is 
onduidelijk of de door de gemeente gestelde voorwaarden in lijn zijn met eerder vastgesteld beleid. 
Geeke overlegt met Frank Meijer over al dan niet aantekenen van bezwaar. Actie Geeke
Als we bezwaar aantekenen, dan de hulp van Rudolf Jekel inroepen.
René geeft stukken van eerdere rechtszaak over dit onderwerp aan Frank. Actie René

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post/mail: 

 Mail gemeente aan K&C-commissie: vergunning voor plaatsen beeld Klaas Gubbels.
 Subsidieregeling ‘burgerkracht sociaal domein’ van gemeente. Wij zijn nu niet in staat 

compleet nieuwe initiatieven te ontplooien en voldoen daardoor niet aan de criteria.
 Memo over veranderde opzet en werkwijze commissie ouderen. Ook op site en in 

Wijkcontact gepubliceerd. Medio juni 2016 komt ‘kerngroep’ bij elkaar.
 Werkdocument ‘criteria plaatsing fietsenstallingen… ‘ van gemeente. Barend en Frank Meijer 

hebben vooroverleg met gemeente gevoerd, dit concept wordt primair door cie. 
leefomgeving opgepakt. Geeke zal met Frank Meijer afstemmen, bestuur wil graag nauw 
betrokken worden. Actie Geeke
Als beleid t.z.t. definitief is wil bestuur rol spelen bij de uitleg aan bewoners, waarbij we er 
voor moeten waken niet in de rol van handhaver gemanoeuvreerd te worden.
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5 Verslag en actiepunten 25 februari 2016
Een wijziging aanbrengen: Ben heeft geen rol bij distributie Wijkcontact (punt 6, bovenaan pag. 2)
Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 
René stuurt verslag aan webmaster Actie René
N.a.v. punt 6: Ben heeft aan Jos de vrijwilligersvergoeding aangeboden. Jos neemt de vergoeding in 
dank aan, hij is er blij mee. 
Tijdens het gesprek heeft Jos gevraagd of hij alle (ons bekende) e-mailadressen van de donateurs / 
leden mag hebben. Jos wil deze leden de nieuwsbrief per mail toesturen. Het bestuur besluit dit 
verzoek niet te honoreren. Het is niet strikt verboden (privacywet) maar we vinden het dicht aan 
zitten tegen ‘oneigenlijk gebruik’. Beter om leden te verzoeken hun e-mail zelf op te geven.
Verder wil Jos graag de data van de vergaderingen van het bestuur op de site zetten.  Dit vindt het 
bestuur prima. Tot slot wil Jos graag een foto van de leden van elke commissie maken en op de site 
plaatsen. Bestuur heeft geen bezwaar. Ben deelt e.e.a. mee aan Jos. Actie Ben
N.a.v. punt 6: Harriët heeft redactiecommissie nog niet gevraagd een rol te spelen bij de bezorging. 
Dit actiepunt blijft staan (Actie Harriët), Barend zal Harriët eraan herinneren. Actie Barend

6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag € 6.600 ontvangen (incl. toegezegde automatische incasso’s) van 461 donateurs. 
Was heel 2015 € 7.535 van 520 donateurs, nog acht maanden om op niveau te komen.
Aandacht voor ledenwerving: Ben en Barend maken rond de zomer een plan. Actie Barend en Ben

7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: is druk bezig met regelen plaatsen beeld Klaas Gubbels, verder geen nieuws. 
Themaochtenden:  lezingen trekken steeds veel bezoekers, laatste keer ruim 90 bezoekers.
Ouderen: zie bij ingekomen post, medio juni eerst volgende bijeenkomst.
Redactie: door afwezigheid Harriët geen nieuws te melden. 
Feestcommissie:  heeft plannen om op Koningsdag iets te organiseren, voorlopig geen kinderdisco .
Leefomgeving: Geeke heeft kennis gemaakt met voorzitter Frank Meijer. Constructief gesprek 
geweest. Namen van de leden van de commissie moeten in Wijkcontact worden aangepast. Geeke 
meldt dit aan Hanneke Nagel. Actie Geeke

8 Buurtpreventie
Komt voort uit WAP (Wijk Actieplan), we overwegen aan te sluiten bij lopend initiatief Hoogkamp. 
Barend en Geeke onderzoeken met Hoogkamp de mogelijkheden m.b.t. de opzet en samenwerking. 
Barend zal afspraak organiseren. Actie Barend 

9 Voorbereiden ALV 2016
Op 12 mei 2016 wordt de ALV gehouden, wederom in ‘de Molenplaats’.  Ruimte is gereserveerd.
De ALV is aangekondigd in Wijkcontact van 16 april en op website.
Verslag ALV 2015, verslag activiteiten 2015 en jaarstukken staan op de site. 
Het schema van aftreden is besproken, René stuur definitief schema aan bestuur.
Op 12 mei treden af: Froukje en René, beiden zijn herkiesbaar.

11 Datum volgende vergadering
Op 23 juni 2016 bij Geeke, Zijpendaalseweg 3

12 Rondvraag en sluiting
Froukje is bij bijeenkomst ‘pilot Zorg Verandert’ geweest, betreft problemen organisatie van GGZ. 
Interessant maar niet direct relevant voor de Wijkvereniging.

Barend sluit om 21:30 uur de vergadering.
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