
Datum: 26 oktober 2017
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, René Muller, Geeke Hissink, Matthew Pyatt  en 

Jeppe Balkema (verslag). Harriët Verbeek is met bericht van verhindering afwezig.

1 Opening
Barend opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en  spreekt zorgzame woorden over de 
ziekte van Harriët. De vergadering besluit haar een bloemetje te sturen.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
De vergadering spreekt waarderend over het artikel in het Wijkcontact over Matthew.
Op 2 oktober heeft er weer een overleg met de Diaconessenkerk en de Penseelstreek 
plaatsgevonden over de mogelijkheden die De Bakermat voor beide wijken biedt om daar activiteiten
te organiseren. Jeppe wijst op de noodzaak daar meer concrete plannen voor te ontwikkelen.
Barend deelt mee dat er 15 boeken van het Jubileumboek zijn verkocht. Hij zal een aantal 
exemplaren meenemen naar de vrijwilligersavond.
Barend deelt mee dat hij op verzoek van Arnhem Centraal binnenkort een gesprek zal hebben met de
fractievoorzitter in de Arnhemse raad van die partij. Hij zal Jeppe op de hoogte stellen als de afspraak
is gemaakt opdat hij ook aan het gesprek kan deelnemen.
Barend deelt mee dat hij geconstateerd heeft dat de adresgegevens van het secretariaat onvolledig 
of onjuist zijn. Ook de gegevens over het bestuur in het Wijkcontact kloppen niet. Jeppe zal daarop 
actie ondernemen.  Actie Jeppe

4 Ingekomen en uitgaande post
Er is van geen van beide soorten post.

5 Verslag vergadering 15 juni  2017
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt vastgesteld dat Barend invulling heeft gegeven aan de 
vrijwilligersavond. Er zal door wijnhandel Bloem een wijnproeverij worden georganiseerd. De avond 
wordt gepland op 14 november. Jeppe deelt mee verhinderd te zijn.  
René deelt mee dat de benefietdiners voor de stichting ‘Vrienden van Maher’ een succes zijn 
geweest.
Matthew deelt mee dat de buurtbewoners tevreden zijn over de verwijdering van de 
verkeersdrempels in de Van Lawick van Pabststraat. Het wordt niet raadzaam gevonden bij Albert 
Heyn een zebrapad aan te leggen. Er zijn meer borden geplaatst om automobilisten op de 
snelheidslimiet te wijzen. De veilige buurt-app staat op de agenda van de commissie Leefomgeving.
Matthew en René hebben het draaiboek van het vorige lustrum bekeken. Tijdens de 
vrijwilligersavond zal er enige ruimte zijn om met de aanwezigen te brainstormen over de mogelijke 
invulling van het programma. Barend wijst op het feit dat hij eerder namen heeft genoemd van 
mensen die actief zouden willen zijn voor de voorbereiding van het lustrum. De secretaris zegt toe in 
de toekomst wel te denken aan de afspraak dat het lustrum een vast agendapunt van de 
vergaderingen van het bestuur zal zijn.
Op 24 oktober heeft de werkgroep Leefomgeving in de Bakermat een avond georganiseerd voor 
bewoners om tot een inventarisatie te komen van bestaande wensen over de leefomgeving. Barend 
zal informeren hoe deze avond is verlopen. Actie Barend

6 Samenstelling bestuur
Geen van de zittende bestuursleden heeft de wens voorzitter van de wijkvereniging te worden. Er zal



voor de twee vacatures, voorzitter en gewoon lid, een advertentie in het Wijkcontact van december 
worden gezet. Actie Barend Verder zullen de leden van het bestuur rondkijken of zij in hun omgeving
iemand zien die voorzitter van het bestuur zou kunnen zijn. In de decembervergadering zal de tijd 
genomen worden om hierover van gedachten te wisselen. Ook zal op de vrijwilligersavond worden 
gemeld welke vacatures er bestaan.

7 Groen in de Wijk
De commissie Leefomgeving is benaderd door de gemeente of onze wijk de proefwijk in een pilot 
voor Groen in de Wijk wil zijn. Het bestuur staat daar positief tegenover. In het kader van dit project 
moeten diverse activiteiten worden ontwikkeld om onze wijk groener te maken. Het initiatief voor de
te ontwikkelen activiteiten moet bij de wijk liggen. De commissie Leefomgeving wil dat de 
verantwoordelijkheid voor dit project bij het bestuur komt te liggen.
In een bijeenkomst van de commissie Leefomgeving en enkele leden van het bestuur is nagedacht 
over de opzet van het project. Die gedachten zouden worden voorgelegd aan een ambtenaar van de 
gemeente. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. Het bestuur wacht die resultaten af. Om 
vertraging te voorkomen, wordt besloten om per mail te communiceren en daarop besluiten te 
nemen over de te vormen structuur.

8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven.
Besloten wordt dat Barend weer aan de slag zal gaan om nieuwe bewoners te stimuleren om lid van 
de vereniging te worden. Froukje en Matthew bieden aan hem een enkele keer te vergezellen dan 
wel zelf nieuwe leden te gaan werven.

9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: René deelt mee dat er weer huiskamerconcerten zijn aangekondigd.
Themaochtenden: geen nieuws te melden. 
Ouderen: geen mededelingen.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: Jeppe zal Harriët voorlopig vervangen als contactpersoon. 
Commissie Leefomgeving: geen mededelingen.

10 Datum volgende vergadering
Op (anders dan eerder afgesproken) 13  december 2017. Jeppe zal de locatie regelen.

11 Rondvraag 
Er wordt in de rondvraag niets aan de orde gesteld.

12 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


