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Datum:  21 april 2022  
Aanwezig: Gerard Slag, Kees van Luijt, Marlies van den Heuvel, Bart Jan Sol, Geeke Hissink, 

Jeppe Balkema (verslag).                                        
  

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en spreekt uit verheugd te zijn dat de kinderdisco een enorm succes is 
geweest, niet alleen voor de kinderen maar het is in de Bakermat ook een feest van elkaar 
ontmoeten geweest voor de begeleidende ouders. Verder merkt Gerard op dat de op 8 maart 
gehouden Nieuwjaarsborrel eveneens succesvol is geweest. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering 14 december 2021 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen. 
De actiepunten: 
Geeke geeft aan dat de commissie Duurzaamheid weliswaar niet samen met de commissie 
Leefomgeving één commissie wil vormen maar wel nauw met de commissie wil samenwerken. 
Gerard deelt mee dat degene die optreedt als voorman bij het maken van bezwaar tegen de 
verbouwing van Zypendaalseweg 1 geen gebruik wil maken van de mogelijkheid onder leiding van 
een of meer leden van ons bestuur in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar. 
Jeppe deelt mee dat hij het archief van de commissie Leefomgeving van Dick van Aalten heeft 
ontvangen. Hij zal dit doorsturen aan Bart Jan. 
 
3 Mededelingen 

Bart Jan deelt mee dat er een belangstellende is voor de functie van secretaris van het bestuur. 
Afgesproken wordt dat deze zal worden uitgenodigd om in het najaar deel te gaan nemen aan de 
vergaderingen van het bestuur.  
Marlies deelt mee dat bakker Koenen met ingang van 1 januari 2023 gesloten wordt en dat Albert 
Heyn de ruimte die het verhuurde aan Koenen zelf gaat gebruiken. 
Gerard deelt mee dat na een eerdere bespreking op 28 maart op 16 mei een vervolggesprek met de 
buurt zal plaatsvinden over de nieuwbouw op de huidige ROC-locatie aan de Zypendaalseweg. 
Gerard heeft op 4 maart en op 8 april samen met twee bestuursleden van de Penseelstreek 
gesprekken gevoerd met twee bestuursleden van de Bakermat. De Bakermat stelt voorop te willen 
faciliteren dat de bewoners uit de beide wijken elkaar ontmoeten. Er wordt onderzocht of ook 
activiteiten voor jongeren ontwikkeld kunnen worden. De wijkverenigingen kunnen gebruik maken 
van de Bakermat maar mogen zich niet gebonden voelen hun activiteiten ook elders te ontplooien. 
Het bestuur van de Bakermat wil graag een vaste pagina in de wijkbladen - daartoe zal zij contact 
opnemen met de redacties. In reactie op de gesprekken wordt opgemerkt dat het Bakermat-bestuur 
zich meer uitnodigend/minder afwachtend zou moeten opstellen om de ruimtes in het wijkcentrum 
optimaal te benutten. 
Op 11 mei organiseert de commissie Duurzaamheid samen met de afdeling erfgoed van de gemeente 
een avond over de (on)mogelijkheden om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op panden in onze 
wijk. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen ingekomen post. 
 
5 Nabespreking Algemene ledenvergadering 
Het concept-verslag van de vergadering is gereed. De bestuursleden krijgen nog een aantal dagen om 
er opmerkingen over te maken. Daarna wordt het als concept op de site geplaatst. 
De huidige kascommissie zal ook volgend jaar als zodanig optreden. 
Aan Bart Jan is gevraagd om met de commissie Leefomgeving in overleg te gaan over de vraag waar 
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de AEV van Jos Zwaan, die deels door de wijkvereniging is gefinancierd, geplaatst moet worden. 
Gerard stelt aan de orde of ons bestuur subsidie wil geven aan de organisatoren van een markt in het 
extra hoekje van de wijk aan de overkant van de Amsterdamseweg. Ingestemd wordt met een 
subsidie van € 300,00. 
 
6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Het aantal leden bedraagt ca. 450. Binnenkort vindt de automatische incasso van de contributie voor 
2022 plaats. 
 
7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Marlies deelt mee dat de kinderdisco op 9 april een succes was met een opkomst van 365 kinderen 
Er bestaat behoefte te kunnen beschikken over een aantal oproepkrachten die de organisatie in 
geval van grote belangstelling kunnen ondersteunen.  
De commissie Themaochtenden is bezig met de invulling van het programma voor het najaar. 
Bart Jan deelt mee dat Noor van Wageningen de nieuwe voorzitter van de commissie leefomgeving 
is. Hijzelf is lid van de commissie evenals Wouter Schoemaker, Rosa Venneman en Frederik van 
Zeggeren. 
De commissie Duurzaamheid vraagt en krijgt € 150,00 het project “slimme meter”. Op 14 mei is het 
boomspiegeldag. Daarvoor wordt een flyer gemaakt. Daarvoor wordt € 120,00 toegezegd. 
De redactie van het Wijkcontact zoekt nieuwe leden. 
 
8 Rondvraag en sluiting 
Bart Jan stelt de vraag of de commissie Duurzaamheid in het kader van de Open Monumentendagen 
op 10 en 11 september die de duurzaamheid als thema heeft, activiteiten plant in de Bakermat. 
Geeke neemt dit mee naar de commissie. 
Gerard stelt de vraag of volgend jaar een nieuwe poging gedaan moet worden om de wijkagent iets 
te laten vertellen na afloop van de algemene ledenvergadering. Daarover wordt nu geen beslissing 
genomen. 
Gerard zegt dat hij namens het bestuur een cadeau zal aanbieden aan Fred de Bruijn bij diens 
afscheid. 
De volgende vergadering is op 15 juni bij Bart Jan. 
 

Geen specifieke acties voor bestuursleden. 




