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Datum: 29 oktober  2019
Aanwezig: Gerard Slag,  Geeke Hissink, Matthew Pyatt, Harriët Verbeek  en Jeppe Balkema 

(verslag).  Froukje Dijkhuizen is met bericht van verhindering afwezig.

1 Opening
Gerard  opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. 
Jeppe deelt mee dat hij gevraagd heeft om een andere vergaderdatum. Hij betreurt dit achteraf 
omdat niet alle bestuursleden aanwezig kunnen zijn. Het concept-verslag van de vergadering zal nu 
niet alleen aan Gerard maar ook aan Froukje worden voorgelegd.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld. 

3 Verslag en actiepunten vergadering  21 augustus 2019
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.  
De herdenkingsmaaltijd voor de Slag om Arnhem is zeer goed verlopen. Gerard bedankt de 
bestuursleden die daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij het verzorgen van deze maaltijd.
Gerard heeft een wervend stuk gemaakt voor het Wijkcontact om wijkbewoners over te halen lid te 
worden van onze vereniging. Froukje zal een concept maken voor een brief die bij nieuwe bewoners 
van de wijk in de bus kan worden gedaan.
Gerard heeft geïnformeerd naar de taken van de jeugdcommissie zoals de Penseelstreek die kent. 
Die taken liggen in onze wijk bij de feestcommissie.

4 Mededelingen
Jeppe deelt mee dat binnenkort een eerste versie van de visie op het park Sonsbeek aan het bestuur 
zal worden voorgelegd. Afhankelijk van het moment van aanlevering zal hierover in onze volgende 
vergadering worden gesproken dan wel via de mail tot een standpunt worden gekomen. 
Gerard deelt mee dat op 5 september een overleg heeft plaatsgevonden, waar hij met leden van de 
commissie Leefomgeving en de commissie Duurzaamheid naar toe is gegaan, over de 
herbestemming van het ROC-pand aan de Zypendaalseweg. Het overleg betrof vooral de te volgen 
procedure. Op 19 november is er een avond voor de bewoners van beide wijken. Over twee jaar zal 
het gebouw/terrein beschikbaar komen voor een nieuwe eigenaar.
Harriët deelt mee dat zij in het Wijkcontact een interview zal publiceren met kinderen die 
deelgenomen hebben aan de herinneringsmaaltijd.
Gerard doet verslag van de bijeenkomst op 1 oktober j.l. in de Bakermat in het kader van de week 
tegen de eenzaamheid.
Gerard doet vervolgens verslag van de werkzaamheden van de projectgroep voor de Bakermat. Het 
project komt in een beslissende fase. Op 28 oktober heeft een vergadering plaatsgevonden om te 
komen tot de samenstelling van een bestuur voor de stichting die eigenaar zou kunnen worden van 
de Bakermat. 

5 Ingekomen en uitgaande post
Jeppe deelt mee dat er een verzoek is binnengekomen van de penningmeester van de commissie 
Themaochtenden om voor 2020 in aanmerking te komen voor het subsidiebedrag dat ook de 
afgelopen jaren door ons bestuur is gevoteerd. Het bestuur kent de subsidie van harte toe.

6 Samenstelling bestuur 
Matthew heeft gesproken met twee wijkbewoners die belangstelling hebben voor een 
bestuurslidmaatschap. Het bestuur is daar zeer verheugd over. Matthew en Geeke zullen een 
gesprek voeren met een van beide kandidaten en Gerard en Jeppe zullen met de andere kandidaat 
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spreken. Getracht zal worden te bereiken dat beide kandidaten aan onze december-vergadering mee
zullen kunnen doen. 

7 Vrijwilligersbijeenkomst
De bijeenkomst zal plaatsvinden op 29 november a.s. en zal hetzelfde karakter hebben als de 
bijeenkomst van vorig jaar. De opzet die de Penseelstreek voor een dergelijke bijeenkomst kent is 
aantrekkelijk maar tamelijk kostbaar zeker gelet op de reeds bestaande faciliteiten voor commissies. 
Er zal voor de toekomst verder over nagedacht worden en aan de penningmeester zal worden 
gevraagd of alle commissies wel van die faciliteiten gebruik maken.
Gerard heeft inmiddels het restaurant Aan de Beek vastgelegd voor 29 november van 17 tot uiterlijk 
20 uur.
Froukje zal worden gevraagd de adresgegevens van de leden van de feestcommissie te verschaffen.

8 Lustrum (vast agendapunt)
In de vorige vergadering is een garantiesubsidie toegekend voor een boek over de wijk. Inmiddels is 
door de aanvragers van die subsidie besloten dat dit boek (nu) niet geschreven zal worden.
Het programma van de commissie-Themaochtenden voor de dinsdag en zaterdag in mei (12 en 16) 
neemt vastere vormen aan. Na afloop  van de lezingen is een rondgang door de wijk gepland met 
voor de deelnemers daaraan een lunch.
Op 16 mei zal er aandacht zijn voor het planten van een grote boom in de wijk en er wordt nagedacht
over andere op die dag te organiseren gezellige en/of feestelijke activiteiten.

9 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Nu de penningmeester afwezig is wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen. Er zijn twee kamerconcerten aangekondigd.
Themaochtenden: geen speciale punten actueel.
Ouderen: geen mededelingen.
Redactie: geen mededelingen; 
Feestcommissie: geen mededelingen;
Leefomgeving: Harriët heeft een stuk voor het Wijkcontact geschreven over Fietsen in de voortuinen.
Er is een beperkt aantal reacties binnengekomen bij de voorzitter van de commissie Leefomgeving. 
Harriët zal bij de voorzitter van de commissie navragen welk lid van de commissie deel zal nemen aan
het overleg over de laadpalen voor elektrische auto’s..
Duurzaamheid: de  week van de duurzaamheid, zoals de commissie de dag van de duurzaamheid 
heeft ingevuld, is redelijk succesvol verlopen. Ondanks het slechte weer was de wandeling een 
succes. De andere twee bijeenkomsten trokken iets minder deelnemers dan verwacht/gehoopt. 

11 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  18 december  2019 om 17.00 uur bij Harriët. Vanaf 19 uur 
vergaderen we verder in de Brasserie. 

12 Rondvraag 
Matthew vraagt of aan het verslag een lijst met actiepunten kan worden toegevoegd. Jeppe zegt dit 
toe.



Vers
lag

 on
de

r 

vo
orb

eh
ou

d 

go
ed

ke
uri

ng

13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Acties bestuursleden
Froukje:
het maken van een concept voor een brief die bij nieuwe bewoners van de wijk in de bus kan worden
gedaan.
het verschaffen van de adresgegevens van de leden van de feestcommissie.
Matthew
samen met Geeke spreken met een kandidaat-bestuurslid.
Gerard
samen met Jeppe spreken met een kandidaat-bestuurslid.
Harriët
navragen bij commissie leefomgeving wie deelneemt aan het overleg over de laadpalen voor 
elektrische auto’s.




