
Datum:  6 juli 2021  
Aanwezig: Gerard Slag, Kees van Luijt, Frederik van Zeggeren, Geeke Hissink en Jeppe Balkema 

(verslag). De vergadering wordt gehouden bij Matthew Pyatt die aan de vergadering 
deelneemt.  

 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2 Verslag en actiepunten vergadering  20 april 2021 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.  
De actiepunten: 
Gerard doet verslag over zijn gesprek met de Kunst & Cultuur-commissie over de Open 
Monumentendag. Er wordt geen aansluiting gevonden bij het uitgangspunt dat voor deze dag is 
beschreven.  
De lijst met namen en adressen van leden van bestuur en commissies is klaar. 
Geeke heeft contact met de redactie van het Wijkcontact gehad. De verspreiding van het in ‘het 
vergeten hoekje’ vraagt 250 exemplaren extra. Dat komt neer op € 250,00 extra kosten per jaar.  
Geeke deelt mee dat er vanuit de commissie Duurzaamheid geen specifieke adviezen over de 
boomspiegels zullen worden gegeven. Naar aanleiding van het verzoek van Fred de Bruijn om twee 
wijkgenoten te vragen met hem mee te denken over de boomspiegels, wordt de commissie 
Duurzaamheid gevraagd hier twee personen voor te zoeken. 
Leden van het bestuur hebben enkele namen doorgegeven van wijkgenoten die als contactpersoon 
voor (gedeelten van) straten zullen kunnen optreden. Voor de volgende vergadering zal Jeppe een 
overzicht maken. 
 
3 Mededelingen 
Matthew doet mededelingen over het overleg met de Penseelstreek en de Transvaalbuurt over de op 
te zetten Kunst en Cultuur-wandeling/route. Via de mail is er contact geweest over de financiering. 
Waarschijnlijk is het project in augustus gereed. 
Gerard deelt mee dat de gemeente de budgetten voor de verschillende heeft vastgesteld. In het 
najaar zal in het gebied van ons Team Leefomgeving een onderlinge verdeling plaatsvinden. 
Gerard stelt naar aanleiding van informatie die hij heeft ontvangen de vraag welke betekenis de 
nieuwe wetgeving over onder meer verenigingen, voor ons heeft. Geeke zal dit uitzoeken. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen post. 
 
5 Nabespreking algemene ledenvergadering 
De tekst van het concept-verslag is accoord. 
Frederik zal contact opnemen met de commissie Leefomgeving over de opvolging van Dick van 
Aalten. 
Gerard gaat op zoek naar een tweede lid voor de kascontrolecommissie. (Na de vergadering is 
duidelijk geworden dat Henk Peters die taak op zich wil nemen.) 
Door het vertrek van Matthew is eer een vacature in het bestuur ontstaan. Er wordt een kandidaat 
genoemd. Getracht zal worden voor de volgende vergadering kennismakingsgesprekken te voeren. 
Het plan om te komen tot een herstart van activiteiten is positief ontvangen. Op 18 september zal er 
in de Bakermat een lezing plaatsvinden gehouden door Rudolf Jekel. Daarna zullen er excursies 
plaatsvinden en na afloop daarvan is er een gezellig samenzijn in de Bakermat. Aan de deelnemers 
zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 



6 Werkwijze bestuur 
Er is een discussie ontstaan over de werkwijze van het bestuur. Frederik zegt toe dat hij samen met 
Marlies een praatstuk zal maken voor de volgende vergadering. 
In de afgelopen periode heeft een aantal keren besluitvorming via de mail. Het is daarbij van belang 
dat een termijn wordt aangegeven waarbinnen op een voorstel moet worden gereageerd en dat bij 
verschil van opvatting of bij het ontstaan van alternatieven, nagegaan wordt of het punt naar de 
volgende vergadering moet ter bespreking of dat een afsluitend voorstel wordt gedaan. 
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt gesproken over de subsidie die aan de Bakermat wordt 
gegeven voor het aanschaffen van een piano. Het bedrag wordt bepaald op € 400,00.  
Jeppe zal nakijken of er in het archief een bestuursreglement te vinden is. 

7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Het aantal leden bedraagt 438. 
 
9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Duurzaamheid: de commissie werkt gestaag verder. Matthew stelt de vraag hoe de gemeente 
omgaat met het toestaan van zonnepanelen op daken van panden die gemeentelijk erfgoed zijn. 
Kunst & Cultuur: het kunstwerkje dat aan de leden van de vereniging is geschonken wordt ook aan 
Els en Fred van het team leefomgeving gegeven. Het bestuur zal een mail sturen aan de commissie 
om te bedanken voor dit zo aardige initiatief. 
 
10 Rondvraag en sluiting 
Gerard deelt mee dat hij heeft gehoord dat er veel mensen gereageerd hebben toe het Team 
leefomgeving op 18 juni bij Albert Heyn stond om naar ervaringen van wijkbewoners te vragen.  
De volgende vergadering is op 7 september bij Kees. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


