
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 18 augustus 2016
Aanwezig: Ben van Dijen, Barend Freriks, Froukje Dijkhuizen en Jeppe Balkema (verslag)

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering van  
René Muller, Geeke Hissink en Harriët Verbeek om de vergadering bij te wonen.
Geconstateerd wordt dat het begrijpelijk is dat een vergadering midden in de vakantieperiode tot 
absenties leidt. Overwogen wordt om in de toekomst niet meer in augustus te vergaderen maar wel 
een avond begin september te reserveren voor het geval er spoedzaken aan de orde zijn.

2 Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Mededelingen
Barend vraagt aandacht voor de berichten in de pers over de vrijwilligers van de Molenplaats.

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post/mail: 

 Een mail van 10 augustus van Wendy Beukhof aan Barend over een presentatie over het 
algemeen beleid rondom dagelijks en groot wijkonderhoud, over de op 30 of 31 augustus te 
plannen, schouw, de laadpalen voor elektrische auto’s en de ondergrondse containers en 
bladkorven.  

 Een mail van 20 juli 2016 van Wendy Beukhof aan Barend over het besluit van het college van
B&W over bezuiniging op het opbouwwerk.

 Ben heeft een brief van de bank ontvangen met de aankondiging dat de voorwaarden voor de
betaalrekening in die zin gewijzigd zijn dat negatieve rente berekend kan gaan worden.

 Barend doet verslag naar aanleiding van de aantekeningen van het overleg met het Wijkteam 
op 29 juni 2016. On der meer wordt opgemerkt dat opvalt dat er veel problemen zijn met 
kinderen (pubers) die in de knel komen vanwege de scheiding van ouders. Verder heeft de 
predikant van de Diakonessenkerk, Monique Maan, aangegeven meer te willen en kunnen 
doen voor onder meer onze wijk. Barend zal een gesprek met haar hebben. Actie Barend

5 Verslag vergadering 23 juni 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Ben merkt naar aanleiding van het verslag op dat de wijkvereniging op 29 mei 1980 is opgericht en 
dus op dit moment 36 jaar bestaat en dat in 2020 het veertigjarig bestaan wordt gevierd. Met deze 
aanvulling wordt het verslag vastgesteld. Ben legt het financieel jaarverslag 2005 over dat een 
overzicht geeft van de kosten van het vieren van het 25-jarig bestaan van de wijkvereniging.
Barend deelt mee dat de commissie Leefomgeving de vinger aan de pols houdt waar het gaat om de 
eisen die gesteld kunnen aan fietsenstallingen in voortuinen.
In verband met het ingediende bezwaarschrift is er een gesprek geweest van Barend en de voorzitter 
van de commissie leefomgeving met degene aan wie de gemeente een vergunning heeft gegeven 
voor een parkeerplaats. Barend omschrijft het gesprek als nuttig en verhelderend.
Naar aanleiding van de actiepunten voor Harriët zoals die zijn genoemd in het vorige verslag, zal 
Barend contact met haar opnemen en haar een suggestie zoals in de vergadering geopperd 
voorleggen. Actie Barend
Ben neemt contact op met voorzitters van de commissies over het bestuursbesluit tot verhoging van 
de representatievergoeding. Actie Ben



Ben stelt aan de orde, naar aanleiding van de opmerking in het verslag over de aanwezige reserve, of 
er geen reden is de vereniging Vrienden van Sonsbeek te sponseren. Het bestuur staat hier positief 
tegenover. Jeppe zal contact opnemen  met Edzard Gelderman. Actie Jeppe

6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag € 7.045 ontvangen (incl. toegezegde automatische incasso’s) van 480 donateurs. 
In  2015 € 7.535 van 520 donateurs ontvangen. De acties van Barend en Ben hebben, naar 
verwachting opgeleverd dat op dit moment van 540 leden € 7.932 wordt ontvangen. De vergadering 
toont zich tevreden over dit voorlopige resultaat.  Ben en Barend blijven actief met het werven van 
nieuwe leden. Actie Barend en Ben

7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C:  het beeld van Klaas Gubbels wordt op 30 september a.s. onthuld. 
Themaochtenden:  geen nieuws.
Ouderen: het werken met de groepsapp heeft geleid tot hulpvragen. In september zal er overleg 
plaatsvinden met de SWOA en de Vrijwillige Thuiszorg. Op 15 september is er een vergadering van 
het kernteam.
Redactie: geen nieuws. 
Feestcommissie:  er wordt gewerkt om op Koningsdag 2017 iets nieuws te organiseren.  Op 2 juli 
2016 vond de kwartierkwis plaats. Dit was weer een succes.
Leefomgeving: geen nieuws.

8 Lustrum
Voor het vieren van het lustrum zal geld gereserveerd moeten worden. Hoeveel dat moet zijn, is 
afhankelijk van wat er georganiseerd zal worden. Afgesproken wordt om voor de volgende 
bestuursvergadering de voorzitters van de verschillende commissies uit te nodigen om samen te 
brainstormen over hoe we aandacht aan het lustrum zouden willen besteden. Barend zal de 
uitnodigingen daarvoor verzorgen. Actie Barend 

9 Datum volgende vergadering
Op 20 oktober  bij Ben. 

10 Rondvraag en sluiting
Er wordt niets aan de orde gesteld in de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.


