
Datum: 13 december 2017
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, René Muller, Geeke Hissink, Matthew Pyatt, 

Harriët Verbeek  en Jeppe Balkema (verslag). 

1 Opening
Barend opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en  verwelkomt in het bijzonder Harriët. 

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Matthew deelt mee dat op 14 december  2017 de commissies Leefomgeving van de 
Burgemeesterswijk, Hoogkamp en Schaarsbergen een gesprek met het bestuur van de provincie 
zullen hebben over de toekomst van lijn 2/9. Er zal een symbolisch buskaartje worden aangeboden 
voor een mogelijke vervanging van de huidige trolleybus. Het verslag van deze bijeenkomst zal aan 
ons bestuur worden gezonden.
 
4 Ingekomen en uitgaande post
Barend heeft gereageerd op een melding in Nextdoor Burgemeesterswijk over het grote aantal 
diefstallen/inbraken in onze wijk. Hij heeft contact opgenomen met de wijkagent die geen toename 
van het aantal delicten constateert. De wijkagent zal erop terugkomen. In het bestuur wordt wel 
opgemerkt dat “onze postcode” hoog in de ranking van inbraken zou staan.

5 Verslag vergadering 15 juni  2017
Tekstueel wordt vastgesteld op blz. 1 dat de avond die door de commissie Leefomgeving is 
georganiseerd op 24 oktober niet onze commissie betreft maar die van de Penseelstreek, Barend zal 
contact met die commissie opnemen over de resultaten. Actie Barend
De secretaris zegt opnieuw toe in de toekomst wel te denken aan de afspraak dat het lustrum een 
vast agendapunt van de vergaderingen van het bestuur zal zijn.
In het wijkcontact van december staat een interview met Barend over zijn werk als voorzitter. Dat is 
gebeurd op suggestie van Harriët. Tevens is er een advertentie in opgenomen voor de vacature van 
Barend. In het volgende nummer van het wijkcontact zal een advertentie staan voor de vacature van 
een lid van het bestuur.

6 Groen in de Wijk
Eind november heeft een overleg over dit project plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de 
gemeente, de commissie Leefomgeving, het team Leefomgeving en ons bestuur. Het verslag van dat 
overleg, zoals dat is aangepast, wordt besproken. Daarbij wordt de gedachte ontwikkeld dat het 
project binnen de organisatie van de wijkvereniging de plaats zal krijgen van een commissie. Er wordt
een aanjager voor het project gezocht die als voorzitter van die commissie zal gaan optreden en die 
nadat een eerste plan voor de opzet van het project is geschreven, leden voor die commissie zal 
zoeken.
Het bestuur omarmt het project. Het is voor onze wijk een aantrekkelijk project maar op dit moment 
is nog moeilijk te bepalen wat de inhoud en de omvang ervan zal zijn. Een centraal begrip in het 
project zal de bewustwording van de bewoners van het belang van “groen” moeten zijn. De eerste 
stap is de discussie tot en over het projectplan. Dat plan moet dan ook naast de in 2018 vast te 
stellen wijkvisie worden gelegd.

7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden ligt iets boven de 600. In het voorjaar van 2018 zal weer een ledenwerfactie 



gehouden worden.

8 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: René deelt mee dat de huiskamerconcerten succesvol zijn verlopen. Er was een vraag van de 
Penseelstreek of er in 2018 weer een kunstroute georganiseerd zou kunnen worden. Ons antwoord is
dat daarvoor in 2018 geen ruimte bestaat.
Themaochtenden: de bijeenkomst van december was zeer druk bezocht. 
Ouderen: geen mededelingen.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: geen mededelingen. Het Sinterklaasfeest was ook dit jaar weer een feest. 
Commissie Leefomgeving: geen mededelingen. De commissie heeft het druk met lijn 2/9, Groen in de
wijk. Over de bouw van woningen op het Neproma-terrein valt niets nieuws te melden.

Het lustrum had een vast agendapunt moeten zijn. Bij dit agendapunt wordt erbij stilgestaan. Tijdens 
de vrijwilligersavond is over het lustrum gesproken. Duidelijk is geworden dat er al diverse gedachten
over leven. Matthew zal een groep samenstellen om samen de gedachten te inventariseren en om te
zetten in een concreet plan.

9 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 6 februari 2018 bij Barend. Barend zal een lijstje rondsturen 
met mogelijke data voor de overige vergaderingen van 2018. Actie Barend

10 Rondvraag 
Harriët legt de vraag voor of het aantal bezoekers aan de vrijwilligersavond niet beperkter dan nodig 
is nu deze in november georganiseerd wordt. De vergadering besluit de volgende vrijwilligersavond 
eind september 2018 te organiseren. 

11 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Na afloop van de vergadering vindt de jaarlijkse evaluatie bestuur plaats.


