
Datum: 18 april  2018
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Barend Freriks, René Muller, Geeke Hissink, Harriët Verbeek, 

Matthew Pyatt  en Jeppe Balkema (verslag).  

De vergadering wordt bijgewoond door Gerard Slag  die in de algemene vergadering 
van 24 mei a.s.  door het bestuur wordt voorgedragen als  voorzitter van de 
wijkvereniging.

1 Opening
Barend opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij staat feestelijk stil bij het feit dat 
René vandaag 60 jaar is geworden. 

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld.

3 Mededelingen
Barend deelt mee dat hij onlangs een gesprek heeft gehad met Gerard Slag waarbij hij inzicht heeft 
gegeven in de lopende zaken. 
Barend deelt mee dat hij door de gemeente benaderd is met de vraag of een lid van ons bestuur 
zitting wil nemen in een werkgroep die een visie op het park Sonsbeek moet ontwikkelen. Jeppe 
verklaart zich daartoe bereid.
Binnenkort zal in de Arnhemse Koerier een stuk geplaatst worden over Groen in de wijk.  

4 Ingekomen en uitgaande post
Op de dag van de vergadering is een mail binnengekomen van de Commissie Leefomgeving met een 
inhoudsindicatie van en begroting voor een over de wijk uit te geven boek. De vergadering besluit 
dat Matthew en René een gesprek met de Commissie zullen voeren en daarbij onder meer de vraag 
aan de orde stellen of het mogelijk/wenselijk is een boek uit te geven in het kader van het lustrum.
Er was geen uitgaande post.

5 Verslag vergadering 6 februari 2018 
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. 
Het verslag van de bijeenkomst over lijn 2/9 is nog niet ontvangen en zal ook niet verschijnen.
Er is een bericht van Frank Geene ontvangen dat hij terugtreedt uit de op te richten commissie voor 
Groen in de wijk.
De aankondiging voor de actie begin november in park Sonsbeek is doorgestuurd naar de 
webmaster.
Er is geen voorstel ontwikkeld voor het tweede deel van de Algemene ledenvergadering.
René deelt mee dat hij bereid is op te gaan treden als coördinator voor het lustrum. De vergadering 
is verheugd over zijn bereidheid.

6 Groen in de Wijk
Een groot aantal leden van het bestuur heeft begin maart gesproken over het project Groen in de 
wijk. De opzet van het project zoals door Frank Geene voorgesteld is toen aan de orde geweest. De 
gedachte was toen dat de eerste fase voor financiering in aanmerking zou komen.  Frank Geene heeft
zich inmiddels teruggetrokken en Barend is teruggekomen op zijn eerdere gedachte als coördinator 
van het project op te gaan treden. Een eerste vraag aan vrijwilligers om activiteiten in het kader van 
het project te ondersteunen heeft nauwelijks respons opgeleverd. Barend zal contact opnemen met 
de Commissie Leefomgeving over het al dan niet nemen van vervolgstappen. Actie Barend.

 



7  Voorbereiding  Algemene  ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 24 mei 2018 om 20.00 uur in de Molenplaats. 
Voor het activiteitenverslag zal Barend het stuk over de activiteiten van het bestuur schrijven. Actie
Barend
De commissies die nog geen verslag hebben ingestuurd zullen een reminder krijgen. Actie Jeppe De
financiële  stukken  dienen  begin  mei  gereed  te  zijn  opdat  deze  naar  de  kascommissie  gestuurd
kunnen  worden.  Actie  Froukje
René krijgt tijdens de vergadering de gelegenheid iets te zeggen over de voorbereidingen voor het
lustrum.

8 Lustrum (vast agendapunt)
René zal tijdens de Algemene ledenvergadering het woord voeren over de voorbereidingen voor het 
lustrum.

9 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden ligt iets boven de 600. Barend en Froukje hebben afspraken gemaakt over de 
ledenwerfactie.

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: René heeft geen mededelingen.
Themaochtenden: Er is een verslag van werkzaamheden en een daarbij gevoegde brief waarin 
verzocht wordt om verhoging van de bestuursbijdrage van ons en van de Penseelstreek. Het bestuur 
stemt in met een jaarlijkse bijdrage van € 600,00. Barend zal met de penseelstreek overleggen om 
ook in dezen gezamenlijk op te kunnen trekken. Actie Barend. 
Ouderen: geen mededelingen. Naar aanleiding van dit punt wordt meegedeeld dat het overleg in de 
Bakermat positief verloopt. Begin mei zal Gerard bij de volgende bijeenkomst als toehoorder 
aanwezig zijn.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: de kinderdisco was geslaagd en de locatie was er zeer geschikt voor; in juni is er 
weer een kwartierkwis.
Leefomgeving: er is door het bestuur een bezwaar ingediend en een voorlopige voorziening gevraagd
in verband met de vestiging van een opvang voor zwerfjongeren; er is enige aarzeling geweest of de 
voorlopige voorziening doorgezet moest worden; overleg met de Commissie leefomgeving, waaruit 
duidelijk werd dat veel omwonenden bezwaar hebben gemaakt en een aantal omwonenden ook een 
voorlopige voorziening heeft gevraagd,  heeft ertoe geleid dat die voorziening niet is ingetrokken.
Naar aanleiding van dit punt is er overleg binnen het bestuur over de vraag wanneer ons bestuur een
bezwaar moet indienen of een voorlopige voorziening moet vragen. Geeke zal hierover voor een 
volgende vergadering een aantal punten op papier zetten. Actie Geeke
De commissie Leefomgeving van de Penseelstreek heeft een enquete gehouden over voorzieningen 
voor ouderen in de wijk. Nagegaan zal worden of een dergelijk onderzoek ook in onze wijk kan 
plaatsvinden.

11 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  13 juni 2018 om 17.00 uur bij Matthew. Na afloop van die 
vergadering zal er een dinertje worden aangeboden aan Barend en René. 

12 Rondvraag 
In de rondvraag worden geen punten aan de orde gesteld.

13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


