
Datum: 17 april 2019
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Gerard Slag,  Geeke Hissink, Harriët Verbeek, Matthew Pyatt, 

Anneke Kroon  en Jeppe Balkema (verslag).  

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

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld met dien verstande dat op verzoek van Matthew bij  punt 11 ook zal 
worden gesproken over wie van het bestuur contactpersoon met de commissie Leefomgeving zal 
zijn. 

3 Verslag en actiepunten vergadering  20 februari 2019
Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

4 Lustrum
Er is een mail binnengekomen van René Muller over de huidige stand van zaken van de 
voorbereiding van het lustrum. Het bestuur is van oordeel dat er duidelijkheid dient te zijn over de 
kosten van het lustrum. Met René zal Gerard samen met een ander bestuurslid daarover een gesprek 
voeren. Actie Gerard. 

5 Mededelingen
Gerard doet verslag van de ontwikkelingen van de afgelopen periode rond het pand Sweerts de 
Landasstraat 77. Daarbij komt onder meer het gesprek aan de orde dat hij met de wethouder heeft 
gehad. De verdere ontwikkelingen worden afgewacht.
Op 26 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in de Diaconessenkerk over het voornemen 
om in dat gebouw een wijkcentrum op te richten voor onze wijk en de Penseelstreek. Het was een 
positieve bijeenkomst. Gerard en Jeppe zitten in de projectgroep die de avond heeft voorbereid. Zij 
stellen de vraag of zij nu er sprake is van een nieuwe fase in  de ontwikkeling voldoende reden is dat 
zij lid blijven van die projectgroep. Waar het zwaartepunt in de projectgroep waarschijnlijk gaat 
liggen op het ouderenbeleid ligt dat niet zo voor de hand. In de Penseelstreek speelt dezelfde vraag. 
Gerard zal contact hebben met Marc  Elbers. Actie Gerard 

6 Ingekomen en uitgaande post
Er is een mail binnengekomen van een bewoner die klaagt over de geluidoverlast die er is van de 
Boerderij in Sonsbeek. De mail wordt doorgestuurd naar de commissie leefomgeving.

7 Reanimatiecursus
Dit agendapunt is opgenomen op verzoek van Jos Zwaan. Het bestuur zal de kwestie aan de orde 
stellen in de algemene ledenvergadering. Via de website zou het ook onder de aandacht van 
wijkgenoten gebracht moeten worden. Ook zal worden gevraagd hoe de Penseelstreek met dit 
onderwerp is omgegaan.

8 Vooorbereiding ALV 22 mei 2019
Begin mei zullen de stukken op de website geplaatst worden. Na afloop van de vergadering zullen 
studenten van Larenstein een toelichting geven over hun voorstellen voor vergroening van de wijk. 
Gevraagd wordt de nodige publiciteit te geven aan dit laatste punt.

9 Fietsen in de voortuinen
De commissie Leefomgeving heeft aangegeven geen advies te geven over dit onderwerp. Het bestuur 
is van mening dat eerst duidelijk moet zijn welke de argumenten zijn die in dezen een rol spelen en 



zal die vraag aan de commissie voorleggen. Daarna komt de kwestie terug in het bestuur. De 
commissie Duurzaamheid heeft het bestuur geadviseerd om uit te gaan van een gedoogbeleid.

10 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Er zijn drie nieuwe leden. De inning van de contributie is in volle gang en verloopt niet geheel naar 
wens. In de juni-vergadering zal de werving van nieuwe leden aan de orde komen.

11 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen.
Themaochtenden: geen mededelingen; 
Ouderen: de ontwikkelingen rond de Bakermat leiden tot de nodige discussie in de commissie; er zal 
op andere locaties gekeken worden naar vergelijkbare centra; er bestaat behoefte de commissie aan 
te duiden als seniorencommissie; 
Redactie: een lid van de commissie heeft zich teruggetrokken; er is een vacature; 
Feestcommissie: geen mededelingen;
Leefomgeving: de commissie vergadert nu overdag en dat betekent dat Matthew de vergaderingen 
niet meer kan bijwonen; er zal eerst nog eens met de commissie gesproken worden door Gerard en 
Matthew waarna in de juni-vergadering op het punt zal worden teruggekomen;
Duurzaamheid: Geeke stelt de vraag, naar aanleiding van de komende Groenmarkt van 19 mei a.s., of 
de commissie een eigen budget kan krijgen; overleg met Froukje moet plaatsvinden; 

12 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  12 juni  2019 om 20.00 uur bij Anneke. 

13 Rondvraag 
Gerard deelt mee dat er op 6 mei weer een bijeenkomst van het wijkenoverleg zal zijn. Verder deelt 
hij mee dat Fred de Bruin van het Team Leefomgeving graag een vergadering van ons bestuur zou 
bijwonen; het bestuur stelt dit initiatief zeer op prijs.

14 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


