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Datum:  15 juni 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 heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering 21 april 2022 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen 

Gerard deelt mee dat hij op 18 mei aanwezig is geweest bij het afscheid van Fred de Bruijn en dat hij 
hem daar namens de wijkvereniging een cadeau heeft aangeboden. Bij die gelegenheid heeft hij 
kennisgemaakt met de opvolger van Fred in het Team Leefomgeving: Michiel ten Dolle. Besloten 
wordt Michiel uit te nodigen aanwezig te zijn bij de eerstvolgende bestuursvergadering.  
Gerard deelt verder mee dat hij op 3 juni aanwezig is geweest bij het reguliere overleg van de 
Bakermat met de wijkverenigingen. In het vorige overleg is de vraag aan de orde geweest of o.a. het 
Wijkcontact ruimte voor de Bakermat wil reserveren. De redactie wil graag mededeling doen over 
activiteiten in de Bakermat maar ziet dat als redactioneel werk. Verder is gesproken over de 
activiteiten op 10 september in het kader van de Open Monumentendag waar een belangrijke rol is 
weggelegd voor de commissie Duurzaamheid. 
Tenslotte deelt Gerard mee dat hij contact heeft gehad met de directie van het Watermuseum. Het 
‘kikkerbeeld’ is gestolen. Er zal in september een actie gestart worden om een nieuw beeld te 
plaatsen. Het bestuur staat positief tegenover de idee om op de een of andere manier een bijdrage 
te leveren. 
Op 18 juni vindt een open dag van de Bakermat plaats. Helaas blijken alle leden van het bestuur 
verhinderd te zijn om de vereniging daar te vertegenwoordigen. Gerard zoekt naar een oplossing 
voor dit probleem. Op die dag is er ook een markt in het vergeten hoekje. Misschien kan iemand in 
de loop van de ochtend kijken hoe het daar gaat. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen ingekomen post. 
 
5 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Het aantal leden blijft constant. Binnenkort vindt de automatische incasso van de contributie voor 
2022 plaats. 
 
6 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Marlies deelt mee dat de straatspeeldag op 10 juni in de Van Eckstraat, waar ook de feestcommissie 
aan heeft meegewerkt, een succes was met een grote opkomst. Voor de kwartierkwis wordt gezocht 
naar iemand die de organisatie van de kwis opnieuw wil opzetten.  
De commissie Themaochtenden is bezig met de invulling van het programma voor het najaar. 
Bart Jan deelt mee dat de commissie Leefomgeving na overleg met Fred de Bruijn een lijst heeft 
gemaakt van onderwerpen die aangepakt zullen worden. Het betreft de stalling van fietsen in 
voortuinen, het plaatsen van laadpalen voor electrische auto’s, de dreiging van verkamering, het 
ontwikkelen van speeltuintjes in de wijk en de plaatsing van een AED-apparaat. Wat betreft dit 
laatste punt is duidelijk in welk deel van de wijk de AED geplaatst moet worden. 
De commissie Duurzaamheid levert een belangrijke bijdrage aan de Open Monumentendag. Een brief 
van het bestuur van de Bakermat zorgde voor enige onduidelijkheid maar dit probleem is na een 
briefwisseling tussen Gerard en het Bakermat-bestuur nu uit de wereld. Verder gaat het goed met de 
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werkzaamheden van de commissie deelt Geeke mee.     
Geeke heeft geen nieuws over de redactie van het Wijkcontact. 
 
8 Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten in de rondvraag. 
De volgende vergadering is op 8 september bij Kees.   
 

Geen specifieke acties voor bestuursleden. 

 




