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Datum: 18 december  2019
Aanwezig: Gerard Slag,  Geeke Hissink, Matthew Pyatt, Harriët Verbeek, Froukje Dijkhuizen  en 

Jeppe Balkema (verslag) en Anouk Bisseling, Irja van den Hooff en Kees van Luijt.

1 Opening
Gerard  opent de vergadering, heet de aanwezigen, in het bijzonder degenen die belangstelling 
hebben getoond lid te worden van het bestuur,  welkom. Hij is verheugd dat het vooral door de 
inspanningen van Matthew, is gelukt zo veel mensen bereid te vinden om aan het bestuurswerk deel 
te nemen.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld. Froukje vraagt aandacht voor het Wijkcontact. Dit komt bij 
agendapunt 9 aan de orde.

3 Verslag en actiepunten vergadering  29 oktober 2019
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.  
Froukje zegt toe voor de volgende vergadering een concept op te stellen voor een brief aan nieuwe 
bewoners in de wijk. Jeppe zal contact opnemen met de Feestcommissie om de adresgegevens van 
de leden van die commissie te achterhalen.
Froukje deelt mee dat het stukje in het wijkcontact acht nieuwe leden heeft opgeleverd.
Harriët deelt mee dat Jan Hettinga vanuit de Commissie Leefomgeving deel zal nemen aan het 
overleg over de elektrische laadpalen. Onduidelijkheid bestaat over de vraag wie vanuit de 
Commissie Duurzaamheid aan dit overleg zal deelnemen. Geeke zal dit uitzoeken.

4 Mededelingen
Harriët deelt mee dat zij in het Wijkcontact kort aandacht heeft besteed aan de Herinneringslunch.
Gerard deelt mee dat hij een gesprek heeft gehad met Christiaan Zevenbergen, voorzitter van de 
wijkvereniging van de Transvaalbuurt. Ook daar speelt de problematiek van fietsen in de voortuin.
Gerard doet verslag van de open avond voor bewoners uit de omringende wijken van het ROC aan ze
Zypendaalseweg. In het voorjaar 2020 komt er een vervolgbijeenkomst.
Gerard doet verslag van de ontwikkelingen rond de Bakermat. Er is een bestuur voor een stichting in 
oprichting. Dat is bezig met het voorbereiden van een bod voor de aankoop van het pand. Gerard zal 
binnenkort een gesprek hebben met Peter Hoeve, de voorzitter van dat bestuur. 

5 Ingekomen en uitgaande post
Jeppe deelt mee dat er geen post is. 
Gerard deelt mee dat Fred de Bruijn hem heeft gezegd dat hij binnenkort  de uitnodiging voor de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente zal ontvangen. Hij zal naar die receptie vergezeld worden door 
Matthew/Anouk/Kees.

6 Bespreking concept Stadsvisie strategische functies en gebruik Park Sonsbeek
Het concept voor de Stadsvisie wordt besproken in het besef dat ons bestuur zich primair moet 
richten op die aspecten uit de notitie die wijk-gerelateerd zijn. Daarbij gaat de aandacht naar 
parkeerproblemen en geluidoverlast. De eerste zijn niet van groot gewicht. Over het tweede zijn er 
steeds terugkerende klachten. Het bestuur begrijpt en heeft er begrip voor dat in het park 
evenementen worden gehouden die overlast opleveren. Een groot gedeelte van de dag en avond te 
horen harde monotone bastonen levert bezwaren op evenals feesten in horecagelegenheden, zeker 
als die afgesloten worden met vuurwerk. Er wordt van gedachten gewisseld hoe bereikt kan worden 
dat de gemeente in dezen actiever handhaaft. De overwegingen van het bestuur zullen aan de 
projectgroep worden voorgelegd. Jeppe zal deze opmerkingen doorgeven aan de projectgroep.
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7 Lustrum (vast agendapunt)
Het lustrum zal de volgende onderdelen kennen: themaochtenden op 12 en 16 mei 2020 waar 
ingegaan zal worden op de geschiedenis van de wijk. De bijeenkomsten worden gevolgd door een 
wandeling onder leiding van gidsen en eventueel een lunch. In de tweede plaats zal er op 16 mei 
2020 een wijkfeest plaatsvinden in de Stadsvilla Arnhem in Sonsbeek. In het najaar van 2020 zal er 
een boom geplant worden in de wijk. 
Op 9 januari a.s. zal er een overleg plaatsvinden over de voortgang van de organisatie van het 
lustrum. Gerard nodigt deelnemers voor dit overleg uit.

8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Froukje deelt mee dat er op dit moment 630 leden zijn. In december zal de contributie geïnd worden.
Het aantal leden is licht gedaald vergeleken met voorgaande jaren.

9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen. Er is onlangs een kamerconcert geweest en er is een concert  
aangekondigd voor februari 2020.
Themaochtenden: Er is een activiteitenverslag ingeleverd. Dit zal binnen het bestuur worden 
rondgestuurd zodra ook het financieel verslag is ontvangen. Het aantal bezoekers loopt ietsje terug.
Ouderen: Er is een overleg gepland waarin o.m. de vraag aan de orde zal komen of de commissie wel 
een commissie van het bestuur moet blijven. In de vergadering van februari 2020 zal hierop worden 
teruggekomen.
Redactie: Geraldien stopt als vormgever. Er wordt gezocht naar een opvolger.  Daarover is geen 
contact opgenomen met Froukje.  Het bestuur acht het van belang dat de penningmeester op de 
hoogte is van een dergelijke ontwikkeling. Alleen als  er sprake is van ingrijpende wijzigingen met 
financiële gevolgen zal een besluit van het bestuur nodig zijn. Geeke zal hierover contact hebben met
de redactie. Het bestuur is onder de indruk van de kwaliteit van het laatste nummer van het 
Wijkcontact.
Feestcommissie: geen mededelingen;
Leefomgeving: Harriët heeft een stuk voor het Wijkcontact geschreven over Fietsen in de voortuinen.
Er zijn alsnog elf reacties binnengekomen bij de voorzitter van de commissie Leefomgeving. 
Duurzaamheid: geen mededelingen.
 
10 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  6 februari 2020  om 20.00 uur bij Froukje. 

12 Rondvraag 
In de rondvraag wordt niets aan de orde gesteld.
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13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten. 
Na afloop wordt gegeten in de Brasserie. Daar wordt afscheid genomen van Harriët. Gerard bedankt 
haar voor de plezierige en vakkundige wijze waarop zij in de afgelopen acht jaren heeft bijgedragen 
aan het werk van het bestuur.  Harriët benadrukt in haar dankwoord dat het bestuur niet alleen 
zakelijk maar ook gezellig moet zijn.

Acties bestuursleden
Froukje:
het maken van een concept voor een brief die bij nieuwe bewoners van de wijk in de bus kan worden
gedaan.
Jeppe
het verschaffen van de adresgegevens van de leden van de feestcommissie.
aan de projectgroep Sonsbeek het standpunt van het bestuur over de concept-visie doorgeven.
Geeke
nagaan wie vanuit de Commissie Duurzaamheid zal deelnemen aan het overleg over de elektrische 
laadpalen.
overleg met redactie Wijkcontact.
Gerard
uitnodigen deelnemers voor het overleg over het lustrum op 9 januari 2020.




