
Verslag ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterkwartier  12 mei 2016

Verslag:  René Muller, secretaris
Aanwezig:  R. Angenent, S. Krekel, K. Joosse, A. Kroon, H. Donkers, B. Franssen, L. Dresden,

F. Meijer, H. Verbeek, F. Dijkhuizen, R. Muller, H. Nagel, C. Knüppe, T. Schreuder,      
I. Manuel, C. Barten, H. Schneider, A. Legierse, hr. B. Freriks, mw. B. Freriks, B van 
Dijen, mw. B. v. Dijen, N. Zevenbergen G. Hissink, F. de Jager,  R. Klingen, J. v.d. Berg,
S. Bijsterbosch, W. Wytzes, J. v. Riet, W. Bruins, J. Nimis, J. Balkema, K. Bouwman, 
J. Zwaan, K. Cramer

Afmeldingen: geen
Locatie: Bezoekerscentrum Sonsbeek

Agenda 
1. Welkom, opening en vaststellen agenda
2. Verslag jaarvergadering 10 juni  2015
3. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2015
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Jaarrekening 2015 en begroting 2016
6. Schema aftreden leden bestuur en benoemen leden
7. Rondvraag en sluiting
8. Presentatie Theo Reesink en aansluitend borrel

1 Welkom en opening
Voorzitter  Barend Freriks heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Verslag jaarvergadering 10 juni 2015
Er zijn geen op- en aanmerkingen, het verslag wordt met dank aan de notulist vastgesteld.

3 Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2015
Per commissie wordt stilgestaan bij de activiteiten in 2015 en kort vooruit gekeken naar 2016.
Leefomgeving: Voorzitter Frank Meijer licht enkele onderwerpen uit het verslag 2015 toe. 
De contacten met de gemeente zijn goed, er is regelmatig overleg over o.a. beleid m.b.t. laadpalen 
in de wijk en betrokkenheid bij plaatsing van straatmeubilair. 
De wijkvereniging heeft de procedure bij de Raad van State verloren. 
De commissie heeft overlegd met de K&C-commissie i.v.m. het plaatsen van het beeld van Gubbels.
Plannen voor 2016: 

 Actualiseren van de in 1999 door de cie. Leefomgeving geformuleerde ‘visie leefomgeving’. 
Bewoners worden betrokken bij de plannen d.m.v. de website en Wijkcontact; 

 de commissie wil een duidelijk beeld geven van haar rol en invloed op het gemeentebeleid.
Er is nu soms discussie met bewoners die menen dat de commissie het beleid bepaalt;

 de snelheidsmetingen in de wijk worden herhaald. Dit hangt samen met de ervaringen met 
verkeersdrempels: enkele bewoners klagen over de drempels, anderen zijn er juist blij mee 
omdat ze de snelheid effectief helpen verlagen. Tegengestelde belangen binnen de wijk.

Henk Donkers vraagt aandacht voor de bussen van Flexibus (Duitse busonderneming) die met te 
hoge snelheid door de wijk rijden. Frank: is al onderwerp van gesprek bij de gemeente.
Henk vraagt ook aandacht voor het vuilnis op (o.a.) het driehoekje gras waar het beeld van Gubbels 
komt. Frank raadt aanwezigen aan om te klagen op de site www.arnhem.nl zodat de gemeente de 
meldingen krijgt en in actie kan komen. Melden op de website van de gemeente helpt echt.
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Feestcommissie: Nienke Zevenbergen vervangt vz. Jeroen Kastein. De kwartierkwis blijft succesvol, 
er wordt alweer gewerkt aan de volgende editie. Er wordt veel input geleverd door bewoners. 
De kinderdisco vervalt omdat door de gladde vloer gevaarlijke situaties ontstonden. In 2016 worden 
activiteiten op Koningsdag 2017 voorbereid.  Men beraadt zich over de zwarte pieten bij de intocht 
van St. Nicolaas. In 2015 werd nog gekozen voor zwarte pieten, dit blijft onderwerp van gesprek.
Redactiecommissie: Hanneke Nagel (vz.) vertelt dat drie leden afscheid hebben genomen en dat een
nieuw lid is aangetreden. Men zoekt versterking, liefst van een of meer vrouwen.
Veel lof voor Jos Zwaan die het beheer van de site begin 2016 heeft overgenomen. Barend vult aan 
dat het bestuur regelmatig complimenten ontvangt van bewoners. Wijkcontact en de website zien 
er professioneel en aantrekkelijk uit. Er volgt applaus uit de zaal.
Themaochtenden: Kees Cramer vertelt dat de ochtenden voor de bewoners van 69 + zijn bedoeld en
dat ze goed worden bezocht. De onderwerpen zijn divers en interessant en de opkomst is zo hoog 
dat soms mensen moeten worden geweigerd. Het concept is overgenomen door de wijk Craneveld.
Kunst- & cultuurcommissie: Ires Manuel presenteert een aantal tekeningen over de locatie en de 
plaatsing van het beeld van Klaas Gubbels. De kosten van het beeld zijn gedekt door de verkoop van 
de houtdruk van Gubbels. Er is gepraat met enkele wijkbewoners die bezwaar hadden tegen de 
voorgenomen plaats van het beeld. De bezwaar- en beroepprocedure is doorlopen, niemand heeft 
bezwaar aangetekend. Plaatsing zal in de loop van 2016 gebeuren, uiteraard met een feestje.
Commissie Ouderen: Froukje Dijkhuizen meldt dat de hulpvraag van oudere wijkbewoners 
structureel achterblijft bij de verwachtingen. Er is daarom een kernteam van vier personen gevormd.
Dit team gaat voorlopig de eventuele hulpvragen coördineren.
Bestuur: Barend Freriks (vz. bestuur) geeft uitleg over de aanpak van de gemeente. De gemeente 
verwacht meer initiatieven vanuit de wijken –zie de nota Van Wijken Weten- en gaat zelf minder 
initiëren. Samen met Penseelstreek en Transvaalbuurt vormen wij één geheel. Initiatieven dienen 
door ons zelf ingebracht te worden. 
Opbouwwerker Rob Klingen vult aan: omdat de gemeente steeds minder geld te besteden heeft 
zullen wijkactieplannen en initiatieven budgetneutraal moeten worden uitgevoerd. 

4 Verslag van de kascontrolecommissie
Gepke Pals en Kees  Joosse  hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Evenals voorgaande jaren 
wordt gemeld dat de boekhouding er keurig uitziet en dat geen onvolkomenheden zijn 
geconstateerd. Ze merken op dat het bestuur erg sober declareert. 
Complimenten aan penningmeester Ben van Dijen. 
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 
Dit advies wordt overgenomen door de aanwezigen.

Gepke en Kees hebben een aanbeveling aan hun verslag toegevoegd:
Wil het bestuur nadenken over de hoogte van de reserves. Deze zijn met € 16.000 wat hoog.
Penningmeester Ben geeft aan dat het bestuur heeft besloten dat ca. € 10.000 reserve voldoende is. 
Het bestuur staat indien nodig garant voor grotere uitgaven (zie K&C-cie met ‘kwartier van de 
burgemeester’) maar in de praktijk zijn initiatieven vrijwel altijd kostendekkend. 
Het bestuur benadrukt dat commissies die extra budget nodig hebben –in aanvulling op het jaarlijkse
budget- een verzoek kunnen indienen.

5 Jaarrekening 2015 en begroting 2016
Ben van Dijen (penningmeester) geeft kort uitleg bij de financiële stukken. Iets minder inkomsten uit 
contributie in 2015, een deel van de nieuwe leden uit 2014 heeft in 2015 niet betaald.
Betalen per automatische incasso heeft daarom de vooorkeur.
Ben wordt bedankt en gecomplimenteerd met opnieuw een heldere verslaglegging.
Barend en René ondertekenen de stukken waarna ze kunnen worden gearchiveerd.
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6 aftreden en herkiezen leden bestuur
Na het vertrek van Robert Derksen heeft Jeppe Balkema zich aangemeld als nieuwe bestuurder. 
Jeppe stelt zich kort voor. Hij zal de functie secretaris van René overnemen die de afgelopen vijf jaar 
secretaris is geweest. De vergadering keurt het toetreden van Jeppe goed.
Twee bestuursleden treden conform het schema af en stellen zich herkiesbaar: Froukje Dijkhuizen 
en René Muller. Er hebben zich bij het bestuur geen tegenkandidaten gemeld. 
De vergadering keurt het aanblijven van de twee bestuurders goed. 
Het bestuur bestaat nu weer uit zeven personen.

7 Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8 Sluiting
Barend sluit om 21:00 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

Hierna introduceert Barend de spreker van deze avond: Theo Reesink van ‘landschapsarchitectuur 
Poelmans en Reesink’, gevestigd aan de Zijpendaalseweg.
Theo geeft een buitengewoon inspirerende lezing over het terughalen van de Sint Jansbeek in de 
binnenstad. 
Sfeerbeelden, ‘artist impressions’ van de toekomstige loop van de beek door de binnenstad en uitleg
over uitvoering van de oevers, bruggetjes en beplanting.
De aanwezigen reageren zonder uitzondering enthousiast op de plannen die, als de planning wordt 
gevolgd, al in de loop van 2016 worden uitgevoerd.

Na de presentatie van Theo Reesink drinken de aanwezigen samen een drankje.
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