
Datum: 22 augustus  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. Hij staat stil bij het overlijden van Jos van
Riet die een groot aantal jaren zeer actief is geweest in de commissie Leefomgeving.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld. Er wordt een  punt 10a aan toegevoegd: notitie van Geeke over de 
wijkvereniging en bestuursrechtelijke procedures. 

3 Mededelingen
Gerard geeft een overzicht van wat er in de maanden juli en augustus is gebeurd  rond de procedure 
over de voorlopige voorzieningen en het bezwaar in verband met het pand Sweerts de Landasstraat 
77. Hij zal voor de website een stukje schrijven over deze materie. Actie Gerard

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen is de beslissing van de voorzieningenrechter naar aanleiding van het verzoek om een 
voorlopige voorziening. Er is geen  uitgaande post.

5 Verslag vergadering 13 juni 2018 
Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. 
Gerard deelt mee dat hij contact heeft gehad met de Penseelstreek over de vraag of ook zij bereid 
zijn het bedrag dat aan de commissie themaochtenden wordt gegeven, te verhogen. Er is aan de 
orde gekomen of de bijdrage van de bezoekers niet verhoogd kan worden.  Gerard woont de 
volgende vergadering van de commissie Themaochtenden bij en zal dit punt daar aan de orde stellen.
Er moet naar gestreefd worden gezamenlijk op te blijven trekken met de Penseelstreek. Actie Gerard

6 Groen in de wijk
Naar aanleiding van een notitie van Matthew wordt besloten om in die zin een voortzetting aan het 
project Groen in wijk zal worden gegeven dat getracht zal worden een commissie in het leven te 
roepen die zich bezighoudt met duurzaamheid en vergroening. Eerst zal worden getracht mensen uit 
de wijk te vinden die daaraan een bijdrage willen leveren zonder dat op hen de druk ligt om een 
groot project uit te voeren. Matthew zegt toe binnen veertien dagen met een wervend stuk te 
komen dat verspreid zal worden onder de leden van de andere commissies. Actie Matthew  Ook zal 
worden nagegaan of deze oproep of een aangepast stuk in het Wijkcontact gepubliceerd kan 
worden. 
Gerard heeft contact gehad met Larenstein. Er is een mogelijkheid dat drie of vier studenten van Van 
Hall Larenstein als studieopdracht een onderzoek uitvoeren binnen onze wijk en op basis daarvan 
vergroenende suggesties ontwikkelt. Het bestuur acht dit een mooi plan. Gerard zal navragen hoe de 
periode van 1 november tot 1 februari ingevuld zal worden nu het plan daarover weinig informatie 
biedt. Geeke en Harriët zijn bereid de studenten  die het onderzoek uitvoeren, wanneer dat nodig is, 
te begeleiden. Gezocht wordt naar een lid van de commissie Leefomgeving die een deel van de 
begeleiding op zich zou willen nemen. 

7 Vrijwilligersavond
In een eerdere vergadering is afgesproken de vrijwilligersavond te verplaatsen van eind november 
naar eind september. Het zal niet lukken om dat besluit uit te voeren omdat de tijd voor de 
voorbereiding te kort is. In de vergadering van oktober zal het bestuur op deze kwestie terugkomen 
en beslissen of de avond in november 2018 of april 2019 zal plaatsvinden. De bestuursleden die 



contactpersoon voor een commissie zijn, zullen bij hun commissie polsen of er animo voor een 
vrijwilligersavond is. Alle bestuursleden zeggen toe zich te beraden over mogelijkheden voor de 
invulling van een dergelijke avond.  

8 Lustrum (vast agendapunt0
Het bestuur stemt in met de notitie waarin enkele uitgangspunten voor de opzet van het lustrum 
worden geformuleerd. Het is aan de lustrumcommissie om een plan, met daarbij een kostenraming,  
te ontwerpen dat aan het bestuur wordt voorgelegd. Gerard zal de notitie aan René voorleggen en 
hem uitnodigen voor de bestuursvergadering van oktober opdat daar mogelijk een eerste schets van 
een plan besproken kan worden.
Gerard stelt de vraag of het ook mogelijk is dat het lustrum ook iets tastbaars voor de wijk oplevert. 
Ook dat zal hij aan René voorleggen.

9 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
De ledenwerfactie waarvoor Froukje en Barend samenwerken, is begonnen. Froukje neemt op dit 
moment het hele ledenbestand door. 

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen.
Themaochtenden: geen mededelingen.
Ouderen: aandacht voor het wijkdiner dat in september weer begint;  het  initiatief van Albert Heyn 
staat even in de koeling.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: geen mededelingen.
Leefomgeving: Matthew en René hebben overleg gehad met vertegenwoordigers van de commissie 
over de uitgave veen boekje over de wijk; de verantwoordelijkheid daarvoor berust nu bij het 
bestuur dan wel de lustrumcommissie. De commissie heeft zich beziggehouden met het asfalt op de 
Zypendaalseweg. Jeppe geeft aan dat hem diverse signalen bereiken over lawaaioverlast vanuit 
Sonsbeek. 

In de oktobervergadering zal een  heroriëntatie plaatsvinden voor de bestuursleden die 
contactpersoon met een van de commissies zijn. 

10a Wijkvereniging en procedures
Het bestuur stemt in met de notitie waar het gaat om de bevoegdheid tot het voeren van 
bestuursrechtelijke procedures. De afweging of een procedure zal worden gevoerd zal door het 
bestuur steeds per afzonderlijk geval moeten worden gemaakt.

11 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  10 oktober  2018 om 20.00 uur bij Gerard. 

12 Rondvraag 
Froukje stelt aan de orde dat er in september een vervolgoverleg zal plaatsvinden over de gevolgen 
van de Privacy-richtlijn voor de wijkvereniging..

13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Een deel van de vergadering is bijgewoond door Anneke Kroon die belangstelling heeft getoond voor 
de vacature van bestuurslid. Zij geeft aan bereid te zijn lid van het bestuur te worden. Het bestuur  is 
daar verheugd mee.


