Datum:
Aanwezig:

19 december 2018
Froukje Dijkhuizen, Gerard Slag, Harriët Verbeek, Matthew Pyatt, Anneke Kroon en
Jeppe Balkema (verslag).
Geeke Hissink is met vakantie.

1 Opening
Gerard opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom.
2 Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3 Mededelingen
Matthew deelt mee dat zich vijf wijkbewoners hebben opgegeven om lid te worden van de
commissie Duurzaamheid. Dit is een verheugend groot aantal. De beoogde leden en enkele leden
van het bestuur hebben op 7 december met elkaar kennisgemaakt. Op 8 januari zal de commissie tot
een nadere taakafbakening komen.
Gerard deelt mee dat het Team Leefomgeving op 6 februari een bijeenkomst organiseert waarbij
een evaluatie van de werkzaamheden van het Team zal plaatsvinden. Gerard zal aanwezig zijn en
nodigt een lid van onze commissie Leefomgeving uit om hem te vergezellen.
Gerard geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond de Bakermat nu de protestantse kerken van
Arnhem-Noord hebben besloten verder te gaan met één kerkgebouw, en wel dat aan de
Rozendaalsestraat. Tot 1 januari 2020 zal de situatie van de Bakermat in ieder geval niet veranderen.
4 Ingekomen en uitgaande post
Gerard heeft een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem ontvangen. Hij
zal daar samen met Anneke naar toe gaan. Er is geen uitgaande post.
5 Verslag vergadering 10 oktober 2018
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Gerard deelt mee dat hij de bijeenkomst met de vrijwilligers heel geslaagd vond. De vergadering
stemt daar volmondig mee in. Jeppe merkt op dat de Penseelstreek voor de vrijwilligersavond heeft
gekozen voor een diner waarbij na iedere gang een andere tafelindeling werd gehanteerd. Dit werd
als zeer plezierig ervaren.
Op 15 januari is de Nieuwjaarsreceptie. Jeppe zal de voorzitters van de commissies aanschrijven met
het verzoek of zij de leden van hun commissies willen aanmoedigen aanwezig te zijn. Actie Jeppe
6 Fietsen in voortuinen
Gerard heeft een mail ontvangen van Fred de Bruijn met een verzoek om standpuntbepaling over de
wenselijkheid van handhaving van de regeling over fietsen in voortuinen. Het bestuur zal aan de
commissie Leefomgeving en aan de commissie Duurzaamheid een preadvies vragen. In de februarivergadering van het bestuur zal dan een antwoord aan Fred de Bruijn worden geformuleerd. Actie
Gerard
7 Vervolg casus Sweerts de Landastraat 77
Op 11 januari a.s zal wethouder Louwers de wijk bezoeken. Gerard en andere belangstellende
bestuursleden kunnen dan met de wethouder meewandelen door de wijk. Dan zal Gerard het
spreidingsbeleid zorgvoorzieningen van de gemeente aan de orde stellen. Later dit jaar zal een
formeel gesprek worden gevraagd van ons bestuur met de verantwoordelijke wethouder.
8 Onderzoek studenten Larenstein
De presentatie van de eerste bevindingen is door een aantal bestuursleden bijgewoond en werd heel

aardig bevonden. Het bestuur acht het van belang dat er bruikbare aanbevelingen, bijvoorbeeld in de
vorm van een publieksfolder, worden gedaan. In februari 2019 zal een vervolg-evaluatie
plaatsvinden.
9 Herverdeling aanspreekpunten commissies
Froukje stelt de vraag aan de orde of de commissie Ouderen nog wel een commissie van het bestuur
moet blijven. In de volgende bestuursvergadering zal op dit punt worden teruggekomen.
Froukje wordt contactpersoon met de commissie Kunst&Cultuur en met de Feestcommissie en
Geeke wordt contactpersoon met het Wijkcontact.
In de volgende vergadering zal verdere besluitvorming plaatsvinden.
10 Bestuursvergaderingen 2019
De ALV zal plaatsvinden op 22 mei.
De vergaderingen van het bestuur vinden plaats op 20 februari, 17 april, 12 juni, 21 augustus, 23
oktober en 18 december 2019.
11 Lustrum (vast agendapunt)
In een mail heeft René verslag gedaan van de voortgang.
Gerard zal René verzoeken voor de vergadering van februari een begrotingsvoorstel op te stellen.
Actie Gerard
12 Aanwas leden en stand contributie (vast agendapunt)
Het aantal leden bedraagt ongeveer 600. De inning van de contributie kent hetzelfde patroon als de
afgelopen jaren.
13 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen.
Themaochtenden: programma voor eerste helft 2019 gereed en er zal geen verhoging van de
bijdrage worden gevraagd.
Redactie: geen mededelingen
Feestcommissie: geen mededelingen; gevraagd zal worden meer bekendheid te geven aan de
mogelijkheden om zich in te schrijven voor de kwartierkwis.
Leefomgeving: er worden nieuwe leden voor de commissie gezocht.
14 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 20 februari 2019 om 20.00 uur bij Jeppe.
15 Rondvraag
In de rondvraag komt aan de orde dat Anneke behoefte heeft aan een organisatieschema van de
wijkvereniging (actie Jeppe) en dat er overleg met de Molenplaats zal plaatsvinden over de zaalhuur
(actie Gerard en Froukje)
16 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

