
Verslag vergadering bestuur Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Datum: 14 december 2016
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, Geek Hissink, René Muller, Harriët Verbeek en 

Jeppe Balkema (verslag)

1 Opening
Barend opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering van  
Ben van Dijen om de vergadering bij te wonen. Barend betreurt dat Ben niet aanwezig kan zijn. De 
vergadering sluit zich aan bij de door Barend onder woorden gebrachte goede wensen voor Ben.

2 Agenda
De agenda, waarvan de bijlagen wel maar de agenda zelf niet (door een misslag van de secretaris) 
aan de bestuursleden is verzonden, wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Barend deelt mee:
dat de bezwaarschriftencommissie van de gemeente het bezwaar van de wijkvereniging tegen een 
vergunning voor een parkeerplaats op het Burgemeestersplein ongegrond heeft verklaard. Hij heeft 
hierover contact gezocht met degene aan wie de vergunning was verleend en gezegd dat de 
wijkvereniging geen beroep zal instellen tegen de beslissing op het bezwaar;
dat er een uitnodiging is ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem van 4 
januari 2017. Geeke zal Barend naar die receptie vergezellen.
René vraagt aandacht voor de bijeenkomst over de nieuwe wijze van afvalinzameling (omgekeerd 
inzamelen) die op 13 december 2016 heeft plaatsgevonden. Leden van de commissie Leefomgeving 
waren daar aanwezig.
René vraagt aandacht voor een aankondiging van bouwplannen op het voormalige Neproma-terrein.

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen: 
Brief van de gemeente Arnhem van 16 november 2016 over de inzet van het opbouwwerk in 2017. 
De ontwikkelingen zullen, in het bijzonder door de commissie Ouderen, nauwkeurig gevolgd worden.
Nagegaan zal worden op welke wijze  vanuit de wijkvereniging contact gelegd zal worden met het 
Team Leefomgeving (bijvoorbeeld toezending agenda, verslagen, uitnodigen voor vergadering). 
Barend zal hierover eerst contact hebben met de andere voorzitters in het gebied waartoe onze 
wijkvereniging behoort. Actie Barend
Verslag van de informatiebijeenkomst op 14 november 2016. Het verslag leidt niet tot verdere 
discussie.
Verslag van het overleg  van Wijkteam Noord West met de Burgemeesterwijk en Hoogkamp-
Penseelstreek op 16 november 2016. Het verslag leidt niet tot vragen.
 
5 Verslag vergadering 20 oktober 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de discussie over de organisatie van het lustrum wordt kort van gedachten 
gewisseld.
De Vrienden van Sonsbeek willen het te schenken bedrag besteden aan een van de speerpunten van 
het beleid van de vereniging, te weten het werken aan de  verbinding van jeugd en parken.
De vrijwilligersavond werd redelijk bezocht.
Jeppe deelt mee verhinderd te zijn voor de nieuwjaarsreceptie.
Verslag van de vergadering van 20 oktober 2016 bij deze vastgesteld.



6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Tot vandaag € 9480,- ontvangen (incl. toegezegde automatische incasso’s) van 648 donateurs. 
In  2015 € 7.535 van 520 donateurs ontvangen. De acties van Barend en Ben hebben betekend dat er 
sprake is van een fantastische groei. De vergadering toont zich zeer tevreden over dit  resultaat dat 
vooral door het werk van Ben en Barend is bereikt. Er zal  bekendheid aan worden gegeven.

7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C:  Marjanne Knüppe is na twintig jaar teruggetreden als voorzitter. De commissie is bezig met het
voorbereiden van huisconcerten in 2017 en  met de gedachtevorming over lustrumactiviteiten. René 
zal met Ben overleg hebben over financiële vragen.
Themaochtenden:  geen nieuws is (weer) goed nieuws.
Ouderen: Er zijn hulpvragen; op een groot aantal kan goed gereageerd worden.
Redactie: Harriët geeft aan dat zij wil terugtreden als contactpersoon met de redactie. Er zijn geen 
nieuwe ontwikkelingen. In de volgende bestuursvergadering zal een eventuele onderlinge wisseling 
van de bestuursleden als contactpersoon voor een commissie aan de orde worden gesteld.
Feestcommissie:  er wordt gewerkt om op Koningsdag 2017 iets nieuws te organiseren.  Op 19 
november is Sinterklaas ontvangen. Dit was een mooi feest. Eind januari 2017 vindt er weer een  
kwartierkwis plaats. 
Leefomgeving: er bestaat onduidelijkheid over de huidige samenstelling van de commissie. Geeke zal 
hier onderzoek naar doen. Actie Geeke

9 Datum volgende vergadering
Op 23 februari 2017 om 20.00 uur bij Jeppe. Barend zal een vergaderschema voor de rest van 2017 
maken. Actie Barend 

10 Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
De bijeenkomst wordt voortgezet met de evaluatie van het bestuur.


