
Datum:  24 februari 2022  
Aanwezig: Gerard Slag, Kees van Luijt, Marlies van den Heuvel, Bart Jan Sol en Jeppe Balkema 

(verslag) (in de Bakermat). Geeke Hissink is met bericht van verhindering afwezig.                                        
 Als gast is aanwezig Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving. 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en spreekt uit verheugd te zijn dat we weer fysiek kunnen vergaderen. 
Hij heet in het bijzonder Fred de Bruijn van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering 14 december 2021 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen. 
De actiepunten: 
Geeke heeft via de bestuursapp meegedeeld dat de commissie Duurzaamheid wil meedenken over 
punten waar deze commissie en de commissie Leefomgeving elkaar raken maar er geen voorstander 
van is dat beide commissies samensmelten tot één commissie. In de app heeft het bestuur begrip 
getoond voor deze opvatting. Er zal dus een commissie Leefomgeving blijven bestaan. Gerard heeft 
gesproken met een oud-lid van de commissie die wel actief wil blijven en Bart Jan is bezig kandidaten 
voor de commissie te zoeken. Hij hoopt in de algemene ledenvergadering resultaten te kunnen 
melden. 
Jeppe deelt mee dat via de app is besloten hetzelfde bedrag als de Penseelstreek heeft toegezegd, 
voor de lezing van de commissie Zin toe te kennen. De vergadering bevestigt dit besluit. In de brief 
hierover zal aansluiting gezocht worden bij de motivering van de Penseelstreek. 
Er is contact geweest met de bewoner die klaagde over het licht uit het Hoogwegt-pand. Uit een 
aantal foto’s blijkt dat er sprake kan zijn van veel verlichte ramen maar de laatste tijd worden de 
lichten voor een groot gedeelte gedoofd. Onduidelijk is hoeveel medebewoners dezelfde klachten 
hebben. 
De lijst van contactpersonen wordt bijgehouden. 
Naar aanleiding van een vraag over een soort plaquette bij de lustrumboom die vorig jaar geplant is, 
wordt duidelijk dat het plaatsen van een plaquette problemen oplevert. Fred de Bruijn doet de 
suggestie een stoeptegel met tekst te plaatsen. Hij zal hierover berichten.  
 
3 Mededelingen 
Gerard wijst op een mail die hij heeft ontvangen van de Kunst & Cultuur-commissie waarin wordt 
meegedeeld dat de commissie weliswaar activiteiten gaat ontwikkelen in de Bakermat maar als 
commissie van de wijkvereniging wil blijven bestaan.  
Op 4 maart zal Gerard deelnemen aan een overleg met het bestuur van de Bakermat en de voorzitter 
van de Penseelstreek. Verkend zal worden op welke wijze de drie organisaties kunnen samenwerken. 
Op 16 februari heeft op initiatief van de eigenaar/projectontwikkelaar een bijeenkomst 
plaatsgevonden waar gesproken is over de bestemming van het kantoorpand in de Van 
Pallandtstraat. In die bijeenkomst bleek er een voorkeur te bestaan voor een bestemming van deels 
kantoor en deels wonen. 
In een tussentijds overleg van het bestuur is gesproken over de bestemming van Zypendaalseweg 1. 
Vanuit de buurt is er bezwaar tegen de plannen van de projectontwikkelaar. Het bestuur heeft in dit 
overleg besloten een bijeenkomst te organiseren waarbij de projectontwikkelaar en de buurtgenoten 
met elkaar in gesprek kunnen komen. Een dergelijke bijeenkomst is er nog niet geweest. De 
projectontwikkelaar is bereid tot een dergelijk gesprek met een beperkt aantal buurtbewoners. Van 
de leider van het protest is helaas nog geen reactie ontvangen. Gerard zal een tweede mail sturen. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen ingekomen post. 
 



5 Gesprek met Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving 
Fred stelt het Wijkprogramma aan de orde. Hij wijst op het belang de positie ten opzichte van de 
Bakermat te bepalen. Waar het gaat om buurtinitiatieven wijst hij op het succes van de 
boomspiegels. Aan de orde komt verder de overlast die ondervonden wordt van de verkamering van 
een pand in de Bouritiusstraat. Het wordt thans bewoond door een aantal (onduidelijk hoeveel) 
arbeidsmigranten die overlast aan buren geven. De gemeente volgt de situatie op de voet. De Wet 
woonoverlast geeft mogelijk ruimte om op te treden. 
Op de agenda blijft de problematiek staan van de fietsen in voortuinen. Fred wijst erop dat er een 
behoorlijk aantal jaren geleden binnen de commissie Leefomgeving plannen zijn ontwikkeld over 
deze kwestie maar dat die nooit een stadium verder zijn gekomen. Jeppe zal nagaan of te 
achterhalen is wat die plannen inhielden. 
Naar aanleiding van een opmerking in een eerder bestuursverslag over speelplekken voor kleine 
kinderen in de wijk wordt door de gemeente nagedacht over een mogelijke locatie. Ook wordt er in 
de gemeente nagedacht over mogelijkheden voor zonnepanelen op daken van panden die tot het 
beschermd stadsgezicht worden gerekend. Zodra hierover meer duidelijk is zal Fred met de secretaris 
contact opnemen om de kwestie voor te leggen aan de commissie Duurzaamheid. 
Geconstateerd wordt dat het vastgestelde wijkbudget is betaald. 
Het project voor het ROC Zypendaalseweg wordt doorgezet. Verwacht wordt dat dat de 
onderwijsfunctie van het gebouw nog wel tot aan de zomervakantie zal blijven bestaan. 
Fred deelt tot teleurstelling van het bestuur mee dat hij met ingang van 1 mei 2023 met pensioen 
gaat maar per 1 mei 2022 terugtreedt uit het Team Leefomgeving en daarna nog bij enkele projecten 
betrokken zal zijn. 
 
6 Werkwijze bestuur 
Besloten wordt het punt te laten vervallen. 
 
7 Voorbereiding algemene ledenvergadering 
Op 23 maart vindt de algemene vergadering plaats. De agenda en de  vergaderstukken worden 
doorgenomen. Aan de agenda wordt toegevoegd dat na afloop van de vergadering de wijkagent een 
korte inleiding zal houden en vragen van de aanwezigen kan beantwoorden. 
Begin maart zal Kees de laatste hand leggen aan de financiële stukken en deze voorleggen aan de 
kascommissie. In ieder geval een week voor de vergaderingen moeten de stukken op de site staan. 
De begroting wordt op een aantal kleine punten bijgesteld.  

7 Relatie tot de Bakermat en de Penseelstreek 
Gerard heeft een aantal opties voor de posities van de wijkvereniging en de Bakermat op een rij 
gezet. Het bestuur acht dit nuttig voor de eerste voorzichtige oriëntatie over dit onderwerp. Met de 
door de verschillende leden van het bestuur naar voren gebrachte standpunten in het achterhoofd 
zal Gerard deelnemen aan het overleg op 4 maart. 
 
8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Het aantal leden bedraagt 447. Er hebben zich de laatste tijd weinig nieuwe leden aangemeld. 
 
9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Marlies deelt mee dat de kinderdisco op 9 april in de Bakermat zal plaatsvinden. Hoe het met de 
kwartierkwis van het voorjaar gaat, is nog niet duidelijk. 
Carlo Knüppe is voorzitter van de commissie Themaochtenden geworden. 
De redactie van het Wijkcontact heeft een nieuwe vormgeefster gevonden, Emmy Kattenbelt. 
 
10 Rondvraag en sluiting 
De volgende vergadering is op 21 april (plaats wordt nog bepaald). 
 



 

Acties bestuursleden 

Geeke: 

Overleg met voorzitter van de commissie Duurzaamheid over de gedachte de commissie 

Leefomgeving en de commissie Duurzaamheid samen te voegen. 

Gerard: 

Contact met de buurtgenoot die initiatiefnemer is van het verzet tegen de plannen met 

Zypendaalseweg 1. 

Jeppe: 

Onderzoek naar oude plannen van de commissie Leefomgeving over de problematiek van fietsen in 

voortuinen. 

 

 


