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Datum:  8 september 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. Michiel ten Dolle van het Team 
Leefomgeving zou de vergadering bijwonen maar heeft helaas moeten afzeggen. Hij wordt nu 
uitgenodigd voor de vergadering van 20 oktober. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering 21 april 2022 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen 

Geeke deelt mee dat de voorbereidingen voor de presentatie van het Huis van de Toekomst in de 
Bakermat tijdens de Open Monumentendag naar wens verlopen. 
Gerard vraagt of leden van het bestuur aanwezig hebben kunnen zijn bij het Open Huis van de 
Bakermat op 18 juni en bij het marktje op diezelfde dag. Dat blijkt niet het geval te zijn geweest. Hij 
deelt ook mee dat de disco voor (minder jonge) jongeren in de Bakermat niet is doorgegaan. 
Gerard deelt mee dat er op 2 september weer een overleg van beide wijkverenigingen met de 
Bakermat heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan wordt een nader overleg tussen 
vertegenwoordigers van de wijkverenigingen gepland. 
Bart Jan deelt mee dat er voor de AED een plaats is gevonden bij het Gulden Hart. 
Bart Jan deelt mee dat de gemeente een bijeenkomst in november plant over laadpalen voor 
elektrische auto’s. Nagegaan zal worden of hier nog in het komende nummer van het Wijkcontact 
aandacht aan kan worden besteed. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is een brief binnengekomen van de werkgroep ZIN met het verzoek de toegezegde subsidie over te 
maken. De subsidie was toegezegd voor een bepaalde lezing. Die lezing heeft een batig saldo 
opgeleverd zodat er geen reden is de subsidie uit te keren. Een mogelijk subsidieverzoek voor de 
toekomst zal mede moeten bestaan uit een begroting en duidelijk zal moeten zijn welke de 
verhouding is tot de activiteiten van de commissie Themaochtenden. 
 
5 Vrijwilligersbijeenkomst 
Er wordt een borrel georganiseerd op 26 november a.s. bij La Canette voor de vrijwilligers en hun 
partners. Gerard stuurt de uitnodigingen. 
Gesproken wordt over het naast elkaar laten bestaan van een dergelijke vrijwilligersbijeenkomst en 
de mogelijkheid voor commissies om een subsidie te krijgen voor een maaltijd. 
 
6 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
De inning van de contributie voor 2022 is goed verlopen. Het aantal leden blijft constant.  
 
7 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Marlies deelt mee dat de feestcommissie nog steeds op zoek is naar nieuwe leden. 
De commissie Themaochtenden heeft het programma voor het najaar gepresenteerd en is bezig met 
de invulling van het voorjaar 2023. 
Bart Jan deelt mee dat de commissie Leefomgeving een overleg heeft gehad met Michiel ten Dolle 
waar is gesproken over het stallen van fietsen in voortuinen, de bijeenkomst van de gemeente over 
laadpalen, de klacht over de wegaanleg bij het Gulden Hart, het geluid van concerten in Sonsbeek, de 
verkamering en de mogelijkheid van een sportveldje in Sonsbeek. De commissie zoekt overigens een 
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nieuw lid. Over het sportveldje zal een brief uitgaan. 
Geeke heeft geen nadere mededelingen over de commissie Duurzaamheid en het Wijkcontact zoals 
Gerard geen nieuws heeft over de commissie Kunst & Cultuur.  
 
8 Rondvraag en sluiting 
De wijkvereniging zal een bijdrage leveren voor het plaatsen van een nieuwe “Alfredo” in park 
Sonsbeek. Via de bestuursapp zal daarover worden gecommuniceerd. 
De volgende vergadering is op 20 oktober bij Kees.   
 

Geen specifieke acties voor bestuursleden. 

 

 




