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Datum:  6 februari 2020 

Aanwezig: Gerard Slag, Matthew Pyatt,  Froukje Dijkhuizen, Kees van Luijt, Anouk Bisseling  en 
Jeppe Balkema (verslag). Geeke Hissink is door werkzaamheden voor de commissie 
Duurzaamheid afwezig.   

 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2 Verslag en actiepunten vergadering  18 december 2019 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.   
Froukje zal met Kees een concept opstellen voor een brief aan nieuwe bewoners in de wijk.  
Jeppe heeft de adresgegevens van de leden van de Feestcommissie ontvangen en heeft een reactie 
op het concept-rapport over Sonsbeek verstuurd. 
Geeke heeft in een app meegedeeld dat  Jan Hettinga vanuit de Commissie Leefomgeving en Jeroen 
Herremans vanuit de commissie Duurzaamheid deel zullen nemen aan het overleg over de 
elektrische laadpalen.  
 
3 Mededelingen 
Gerard doet verslag van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en van de wijkvereniging. 
Gerard heeft op 22 januari een vergadering bijgewoond van de commissie Duurzaamheid van de 
Penseelstreek. Hij heeft daar begrepen dat onze wijk voor de gemeente geen prioriteit heeft bij 
plannen voor de aanpak van de energie-transitie. 
De Kwartierkwis van 25 januari was weer een groot succes. 
Op 30 januari organiseerde het bestuur van de stichting Bakermat een borrel voor vrijwilligers. In de 
loop van februari zal duidelijkheid ontstaan over de aankoop van het pand. 
Op 4 februari is er voor onze wijk en de Penseelstreek een avond geweest met de gemeente over 
elektrische laadpalen. Er zijn plannen om het aantal laadpalen te verhogen en deze op een aantal 
plekken te concentreren. 
Naar aanleiding van deze mededeling constateert het bestuur dat de gemeente advies aan de 
wijkvereniging vraagt voor incidentele aanvragen. Het bestuur zal aan de commissies Duurzaamheid 
en Leefomgeving een advies vragen over het bij deze advisering te voeren beleid. 
Gerard deelt mee dat hij op de dag na deze vergadering een fietstocht met de wijkagent en diens 
chef door de wijk zal maken. Door het bestuur worden enige aandachtspunten benoemd. 
Jeppe deelt mee dat een kandidaat-bestuurslid  hem heeft meegedeeld dat  op dit moment af te zien 
van een lidmaatschap van het bestuur. Het bestuur betreurt en begrijpt dit. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Jeppe deelt mee dat het ingezonden stuk van de commissie Themaochtenden aan de leden van het 
bestuur is rondgemaild. Het bestuur besluit de subsidie aan de commissie en de daarbij te geven 
garantstelling te handhaven.  
 
5 Lustrum (vast agendapunt) 
Matthew geeft een overzicht van de geplande activiteiten op 12 en 16 mei. In het komende nummer 
van het Wijkcontact zal daar aandacht aan worden geschonken.  
Nagegaan zal worden wie in de afgelopen veertig jaar lid van het bestuur zijn geweest. 
wethouder De Vroome zal op 16 mei aanwezig zijn bij de  lezing in de Bakermat. Hem zal gevraagd 
worden daar kort te spreken. 
 
6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Froukje deelt mee dat de incasso-batch van december is mislukt en op korte termijn opnieuw zal 
worden aangeboden. 
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7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Kunst & Cultuur: geen mededelingen. Er is op 16 februari weer een  kamerconcert. 
Themaochtenden: Er viel voor februari een spreker uit maar de commissie is er in geslaagd snel voor 
een andere spreker met een ander onderwerp te zorgen. 
 Ouderen: Er is een overleg geweest  waarin o.m. de vraag aan de orde kwam of de commissie wel 
een commissie van het bestuur moet blijven. Voor de volgende bestuursvergadering zullen Gerard en 
Froukje, mede in verband met de ontwikkelingen rond de Bakermat het agendapunt  en eventuele 
besluitvorming over dit onderwerp in het bestuur voorbereiden. 
Redactie: Geeke wordt gevraagd om samen met Froukje een gesprek met de (leden van de ) redactie 
te organiseren over de communicatie tussen redactie en bestuur.  
Feestcommissie: Kwartierkwis was weer een succes. 
Leefomgeving: geen mededelingen. Gerard zal in de komende periode het contact met de commissie 
voor zijn rekening nemen. 
Duurzaamheid: de commissie zal nadenken over een alternatieve plaats voor de 40-jaar-boom. 
Het bestuur constateert dat er onduidelijkheid bestaat over gelden  die commissies onder zich 
hebben. Froukje zal trachten hier duidelijkheid over te verschaffen. 
 
8 Aandachtsgebieden bestuursleden 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de juni-vergadering. 
  
10 Data  
De volgende vergadering vindt plaats op  8 april 2020  om 20.00 uur bij Gerard. De overige 
bestuursvergaderingen van 2020 vinden plaats op 4 juni, 25 augustus, 15 oktober en 17 december. 
De Algemene ledenvergadering vindt plaats op 22 april om 20.00 uur in de Bakermat.  
 
10 Rondvraag  
In de rondvraag wordt niets aan de orde gesteld en de vergadering wordt gesloten. 
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Acties bestuursleden 

Froukje en Kees: 

het maken van een concept voor een brief die bij nieuwe bewoners van de wijk in de bus kan worden 

gedaan. 

Gerard en Froukje: 

voorbereiden agendapunt en bijbehorende  besluitvorming over de positie van de commissie 

Ouderen. 

Froukje 

onderzoek naar geld dat sommige commissies beheren. 

Geeke: 

het hebben van een overleg samen met Froukje met de redactie. 

 

 

 

 




