
Datum: 6 februari  2018
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, René Muller, Geeke Hissink, Harriët Verbeek  en 

Jeppe Balkema (verslag).  
Afwezig: Matthew Pyatt.

De vergadering wordt bijgewoond door een wijkgenoot die belangstelling heeft voor 
de functie van voorzitter van de wijkvereniging.

1 Opening
Barend opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat Matthew voor zijn 
werk nog elders is en de vergadering niet kan bijwonen. Via de mail heeft Matthew vragen en 
opmerkingen opgegeven over een aantal onderwerpen.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Barend deelt mee dat hij een mail heeft ontvangen over een onderzoek naar onder meer de Witte  
Watermolen. Hij heeft een gesprek gehad met de onderzoekers.
Er is een mail binnengekomen van de Vrienden van Sonsbeek over een actie om op 3 november 2018
onder het motto “Handen uit de mouwen” waarbij het publiek wordt uitgenodigd op die dag iets 
nuttigs voor het park te doen. Het bestuur juicht dit initiatief toe. Barend zal de initiatiefnemers 
wijzen op het Wijkcontact en op Jos Zwaan om zo meer publiciteit te genereren. Actie Barend

4 Ingekomen en uitgaande post
De ingekomen post is bij de mededelingen aan de orde gekomen. Er was geen uitgaande post.

5 Verslag vergadering 15 juni  2017
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. 
Er is geen contact meer opgenomen met de werkgroep Leefomgeving van de Penseelstreek.
De vergaderingen van het bestuur in 2018 zullen plaatsvinden op: 18 april, 13 juni, 22 augustus, 10 
oktober en 12 december.
Het verslag van de bijeenkomst over lijn 2/9 is nog niet ontvangen. Actie Matthew

6 Groen in de Wijk
De vergadering is verheugd dat Frank Geene bereid is gevonden om als voorzitter op te gaan treden 
van de op te zetten commissie Groen in de wijk. Er ligt reeds een concept voor een actieplan. Het 
bestuur constateert dat het erop lijkt dat niet de bewustwording vooropstaat maar de 
duurzaamheid. Dat verschil in accent, de relatie tot de concept-wijkvisie en de uitvoering van het 
actieplan vragen om nader overleg. Harriët zal bij dit overleg worden betrokken. Actie Matthew
Barend deelt mee dat hij op 20 februari een gesprek zal hebben met de directeur van Larensteijn 
over het inzetten van een student voor Groen in de wijk.

7 Voorbereiding Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 24 mei 2018. Getracht wordt deze te laten 
plaatsvinden in de Molenplaats. Actie Jeppe
Er wordt van gedachten gewisseld over de invulling van het programma na afloop van de 
vergadering. Barend en Jeppe zullen hierover overleggen. Actie Barend en Jeppe

8 Lustrum (vast agendapunt)
Barend zal contact met Matthew opnemen om te overleggen hoe we tot meer concrete plannen 



voor het lustrum kunnen komen en of en hoe we degenen die belangstelling toonden actief te zijn in 
dezen, daarbij betrekken. Actie Barend

9 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden ligt iets boven de 600. In maart 2018 zal weer een ledenwerfactie gehouden 
worden.

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
K&C: René deelt mee dat er geen contact met de commissie is geweest.
Themaochtenden: Jeppe deelt mee dat er binnenkort een brief van de commissie komt waarin wordt
aangegeven dat de commissie met de huidige bijdragen van de wijkverenigingen niet meer uitkomt. 
Er zal gevraagd worden om een verhoging van het bedrag.
Ouderen: geen mededelingen.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: geen mededelingen. Uit eigen ervaring kan de secretaris meedelen dat de 
kwartierkwis van januari voor alle andere aanwezigen een groot succes was.
Commissie Leefomgeving: er is een begroting ingediend om de wijkvisie in boekvorm uit te geven. 
Het bestuur gaat ervan uit dat de vaststelling van de wijkvisie bij het bestuur ligt. Het is de vraag of 
de wijkvisie niet eerst nog ter discussie moet worden gesteld met de leden van de wijkvereniging. 
René en Harriët zullen Matthew vervangen bij de volgende vergadering van de commissie 
Leefomgeving en deze punten met de commissie in bespreking brengen. Actie René en Harriët

11 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  18 april 2018 bij Jeppe. 

12 Rondvraag 
In verband met de bouw van de Heeren van Arnhem is door de wijkvereniging een bezwaarschrift bij 
de gemeente ingediend. Dit bezwaarschrift zal alsnog aan de leden van het bestuur worden 
gezonden. Actie Barend

13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


