
Datum: 13 juni  2018
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Gerard Slag,  Geeke Hissink, Harriët Verbeek, Matthew Pyatt  en 

Jeppe Balkema (verslag).  

1 Opening
Gerard  opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. 

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld. Er worden twee punten aan toegevoegd: een heroriëntatie op de 
taken van de bestuursleden en een voorbespreking van de behandeling van het het door de 
wijkvereniging ingediende verzoek om een voorlopige voorziening.

3 Mededelingen
Matthew vraagt aandacht voor de voortgang van het project Groen in de wijk. Geconstateerd kan 
worden dat het project op dit moment stil ligt. Matthew zal de bij het project betrokken ambtenaren 
van de gemeente informeren dat er sprake is van stilstand. Voor de volgende vergadering 
(augustus)zal hij een korte notitie opstellen waarin de gedachte uitgewerkt zal worden of voor Groen
in de wijk/duurzaamheid niet een tijdelijke commissie in het leven geroepen kan worden. 
Jeppe deelt mee dat hij een vergadering heeft bijgewoond van de commissie die een visie op het 
park Sonsbeek moet ontwikkelen. De commissie is begin mei voor het eerst bijeen geweest. De 
verslaglegging van die bijeenkomst met een plan van aanpak is nog niet aan de leden toegezonden. 
In verband met de visie op het park Sonsbeek is van belang dat bij de commissie Leefomgeving 
diverse klachten zijn binnengekomen over de geluidsoverlast die sommige evenementen in het park 
met zich brengen. Jeppe zal de commissie op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de 
commissie.
Gerard deelt mee dat door de commissie Kerk en Buurt (Bakermat) een enquête  wordt gehouden 
binnen de wijk. De inzending van de enquête sluit op 29 juni. De commissie Leefomgeving heeft een 
vraag aan de enquête toegevoegd.
Gerard deelt mee dat hij een kennismakingsgesprek heeft gevoerd met Els van Outvorst van het 
Team Leefomgeving. 
Froukje is op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe privacy-wetgeving voor verenigingen als de 
onze en zal waar nodig daarover contact met de gemeente zoeken.

4 Ingekomen en uitgaande post
Er was geen ingekomen en uitgaande post.

5 Verslag vergadering 18 april 2018 
Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. 
Gerard deelt mee dat hij contact zal zoeken met de Penseelstreek over de vraag of ook zij bereid zijn 
het bedrag dat aan de commissie themaochtenden wordt gegeven, te verhogen. Actie Gerard

6 Verslag en nabespreking algemene ledenvergadering
Naar aanleiding van het concept-verslag worden enkele verbeteringen doorgevoerd. Het concept-
verslag zal op de website gezet worden.

7 Lustrum
Voor de volgende bestuursvergadering zal een korte notitie worden opgesteld waarin gezocht wordt 
naar uitgangspunten voor het lustrum die het bestuur van belang acht. Actie Jeppe



8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden ligt iets boven de 600. De ledenwerfactie start nu. Leden van het bestuur tonen zich 
bereid in hun eigen straat nieuwe leden te werven. 

9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen.
Themaochtenden: laatste bijeenkomst goed bezocht.
Ouderen: aandacht voor het wijkdiner, de initiatieven van Albert Heyn en Aerenheem.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: geen mededelingen.
Leefomgeving: aangegeven wordt dat de commissie met diverse onderwerpen een druk bezette 
agenda heeft.
Naar aanleiding van de voortgang van de commissie Leefomgeving wordt gesproken over de de 
zitting van de rechtbank over het verzoek om een voorlopige voorziening. Rudolf Jeekel  en Harriët 
zullen Gerard vergezellen. De bewoners die eenzelfde verzoek hebben ingediend, zullen 
richtinggevend voor het bestuur zijn.

Er moet een heroriëntatie plaatsvinden voor de bestuursleden die contactpersoon met een van de 
commissies zijn. Dit punt wordt uitgesteld naar de vergadering van 22 augustus omdat de 
mogelijkheid bestaat dat dan bekend is wie René gaat opvolgen als lid van het bestuur.
Voor deze functie hebben zich twee personen gemeld. Een heeft een mail aan de secretaris gestuurd 
en een ander heeft op Nextdoor aangegeven belangstelling te hebben. Gerard zal met beide 
kandidaten spreken. Daarna kunnen de andere leden van het bestuur kennismaken met de 
kandidaten.

10 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  22 augustus  2018 om 20.00 uur bij Matthew. 

11 Rondvraag 
Matthew stelt aan de orde dat in de algemene ledenvergadering is gesproken over de rooskleurige 
financiële situatie van de wijkvereniging. Het bestuur is het met hem eens dat voorkomen moet 
worden dat hierover een verkeerde beeldvorming ontstaat. Zo is er in ieder geval sprake van 
reserveringen, onder andere voor het lustrum.
Gerard zou graag kennismaken met de leden van de verschillende commissies. Hij zou graag een van 
de komende vergaderingen van de commissies willen bijwonen. De contactpersonen wordt verzocht 
daarover contact op te nemen met “hun” commissie.

12 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


