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Verslag algemene ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 16 juni 2021  

 

Datum: 16 juni 2021 

Aanwezig: J. Zwaan, G. Slag, A. Kroon, H. Nagel, M. Pyatt,  D. v. Aalten, K. van Luijt, F. 

van Zeggelen, R. Jekel, T. Sanders, L. Schuller, A. Overbeek, R. Muller, M. 

van den Heuvel, H. Donkers, W. Wytzes, W. Lameris, R. Hekkema en J. 

Balkema 

 

Verslag: J. Balkema  

 
Agenda: 

1.Welkom, opening en vaststellen agenda 

2.Verslag algemene ledenvergadering 23 september  2020  

3.Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2020  

4.Jaarrekening 2020  en verslag kascontrolecommissie  

5.Begroting 2021 en benoeming kascontrolecommissie   

6.Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot herbenoeming van twee leden en 

benoeming van een nieuw lid 

7.Rondvraag en sluiting 

 

  

 

1 Welkom, opening en vaststellen agenda 

Gerard Slag (vz.) opent de vergadering en heet de aanwezigen op deze warme juni-avond 

welkom. Hij memoreert dat de Corona-maatregelen van het kabinet ertoe hebben geleid dat 

een algemene ledenvergadering niet eerder kon worden gehouden. Het bestuur streeft ernaar 

om algemene ledenvergaderingen in de toekomst in het vroege voorjaar te houden. Dat moet 

ertoe leiden dat de bespreking van de begroting voor een jaar plaatsvindt op een moment 

waarop de gevolgen van die bespreking nog in dat jaar voelbaar kunnen zijn.  Verder merkt 

hij op het bestuurslid Geeke Hissink door ziekte en Fred de Bruijn van het Team 

Leefomgeving door een verplichting elders verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

2 Verslag algemene ledenvergadering 23 september  2020 

De tekst van het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Naar aanleiding van het 

verslag worden geen opmerkingen gemaakt..  

 

3 Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2020 

Afgevaardigden van de commissies  geven een korte toelichting op het jaarverslag. Enkele 

aanvullende opmerkingen of vragen worden hieronder vermeld. De rest staat uitgebreid 

beschreven in het jaarverslag 2020. 

Themaochtenden (Wieke Lameris):  de themaochtend van 10 maart is de laatste van 2020 

geweest. Gelukkig zijn er onder de aanwezigen geen besmettingen geconstateerd. De 

commissie heeft besloten in 2020 en begin 2021 geen themaochtenden  meer te organiseren. 

Dat betreurt de commissie zeer omdat het in de afgelopen periode zo is geweest dat 

gemiddeld 60 personen per keer bij een themaochtend aanwezig zijn geweest. In het najaar 

van 2021 wordt weer een start gemaakt met een serie themaochtenden. 

Kunst & Cultuur: Er is begin 2020 nog een concert geweest. Daarna heeft Corona het 

organiseren van activiteiten verhinderd. De voorzitter memoreert dat de commissie met het 

onlangs aan leden van de vereniging geschonken kunstwerkje een mooie actie heeft 
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ondernomen om wijkgenoten uit de Corona-dip te helpen.  

Feestcommissie (Tessa Sanders):  Voor het najaar van 2021 staan op de agenda het 

organiseren van een kwartierkwis in La Canette en de intocht van Sinterklaas in de wijk. 

Leefomgeving (Dick van Aalten): (het verslag van de commissie is te laat binnengekomen om 

het op te kunnen nemen in het activiteitenverslag; de tekst wordt aan de notulen van deze 

vergadering gehecht) nader overleg met de gemeente over het stallen van auto’s en fietsen in 

voortuinen moet nog plaatsvinden. Dick van Aalten herhaalt wat hij ook al in zijn verslag 

heeft geschreven; de commissie heeft grote behoefte aan uitbreiding met jongere leden, zeker 

nu hij zelf in de loop van dit jaar als voorzitter zal terugtreden. Anneke Kroon wijst op het 

belang in verband met de CO2-uitstoot van het verminderen van het aantal auto’s in de wijk. 

Redactiecommissie en website (Hanneke Nagel): Henk Donkers heeft, omdat hij verhuist naar 

een huis buiten de wijk, afscheid genomen van de redactie. Het bezorggebied van het blad is 

uitgebreid. René Muller spreekt in bewonderende termen over de kwaliteit van het 

Wijkcontact. De vergadering onderstreept zijn woorden met een applaus.  

Jos Zwaan licht de bezoekersaantallen van de website en Nieuwsbrief toe. 

Commissie Duurzaamheid (Henk Donkers): Op 10 maart 2020 kon er voor de lockdown nog 

een grote bijeenkomst over “van het gas af” gehouden worden in De Bakermat . Gelukkig zijn 

er daarna geen besmettingen gemeld! Er zijn in 2020 en 2021 nog enkele series 

warmtewandelingen geweest waarbij van 30 tot 40 huizen op verzoek van de bewoners een 

warmtescan gemaakt is inclusief adviezen voor betere isolatie van hun woning. Verder heeft 

de beplanting van boomspiegels ineens een hoge vlucht genomen en zijn er ook groene daken 

bij gekomen. Waar de commissie Leefomgeving zich bezighoudt met de plaatsing van 

laadpalen in de openbare ruimte, buigt de commissie Duurzaamheid zich over de vraag hoe 

bezitters van een elektrische auto hun voertuig kunnen opladen aan een eigen stopcontact of 

eigen zonnepanelen. Er is contact met de gemeente over hoe het trottoir daarop kan worden 

aangepast (met een gleuf voor het snoer zodat voetgangers er niet over struikelen). Hier 

overlappen de activiteiten van de beide commissies elkaar. Anneke Kroon houdt daarop een 

pleidooi voor de elektrische deelauto. 

De voorzitter  complimenteert de leden van de verschillende commissies met het vele werk 

dat zij ook in het afgelopen jaar weer voor de wijk hebben willen doen. De  kern van het werk 

van de wijkvereniging ligt bij de commissies. 

Bestuur (Gerard Slag): geen opmerkingen. 

Het vertrek van Henk Donkers is een bijzondere gebeurtenis. Gedurende meer dan twaalf jaar 

heeft hij deel uitgemaakt van de redactie. Dat betekent dat hij zijn indrukwekkende stempel 

op meer dan vijftig afleveringen van het blad heeft gedrukt. Gelukkig blijft hij nog voor het 

Wijkcontact schrijven. Gerard Slag die dit memoreert biedt hem daarop een boek aan op de 

tonen van een warm applaus van de vergadering. 

4 Jaarrekening 2020 en verslag kascontrolecommissie 

Kees van Luijt geeft een korte toelichting op de jaarrekening en de balans. Er is helaas sprake 

is van een nadelig saldo, nu het aantal leden van de wijkvereniging terugloopt en er geen 

inkomsten uit activiteiten zijn. 

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Jos Zwaan en Han Haarsma. De commissie 

heeft een positief oordeel over de gepresenteerde cijfers. De kascontrolecommissie  adviseert 

de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  Dit advies wordt door de aanwezigen 

overgenomen met complimenten aan de penningmeester. 

 

5 Begroting 2021 

De begroting kent een tekort; Kees van Luijt merkt op da onderdeel van de relatiegeschenken 
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een schenking van € 400,00 aan De Bakermat is voor de aanschaf van een piano. Rudolf Jekel 

stelt  de waarom de kosten van het lustrum niet zichtbaar zijn in de begroting en of het 

lustrum al dan niet doorgaat. De lustrumactiviteiten zijn alle geschrapt en daarom zijn er geen 

kosten opgenomen in de begroting.  De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd. 

Han Haarsma blijft lid van de kascontrolecommissie. Geen van de aanwezige leden geeft 

gehoor aan het verzoek van de voorzitter om lid van de commissie te worden. Het bestuur zal 

een tweede lid van de kascontrolecommissie zoeken. 

 

6 Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot herbenoeming van twee leden van het 

bestuur en benoeming van een nieuw lid 

De vergadering besluit tot herbenoeming van Gerard Slag en Geeke Hissink. 

Matthew Pyatt heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Gerard Slag bedankt hem voor zijn inzet 

voor de wijk in de afgelopen jaren en wijst daarbij in het bijzonder op het vele door hem 

verzette werk om het lustrum van de wijk te vieren. 

Marloes van den Heuvel wordt vervolgens met algehele instemming van de vergadering 

benoemd als lid van het bestuur. 

Gerard Slag constateert dat er sprake is van een vacature in het bestuur. 

 

 

7 Rondvraag en sluiting 

Raaf Hekkema stelt, nu er geen trolley meer door de wijk rijdt, of de bevestigingen van de 

voedingsdraden van de trolley aan de huizen bevestigd blijven. Dick van Aalten merkt op dat 

dit het geval is en dat nog steeds niet uitgesloten is dat in de toekomst weer een trolley door 

de wijk zal rijden. 

René Muller wijst op komende activiteiten in De Bakermat. Verwacht wordt dat in september 

de officiële opening van het wijkontmoetingscentrum zal plaatsvinden. 

Gerard Slag heeft de volgende mededelingen: 

Op 18 juni zal het Team leefomgeving in een bus bij Albert Heyn staan om van wijkbewoners 

opvattingen over de wijk te verzamelen. 

Dat de boomspiegels zo populair worden betekent dat de gemeente geconfronteerd wordt met 

de vraag hoe de subsidieregeling ingericht moet worden. Gezocht wordt naar twee 

wijkgenoten die deel zouden willen nemen aan een overleg met de gemeente. 

Belangstellenden kunne zich bij hem of bij Fred de Bruijn melden. 

De viering van het lustrum is niet doorgegaan maar er zal in het najaar wel een lustrum-boom 

in de wijk geplant worden. Daar zal de nodige aandacht aan besteed gaan worden. 

In september zal een herstart van activiteiten in de wijk plaatsvinden. Voortbouwend op een 

idee dat voor het lustrum ontwikkeld was, zullen er lezingen over de wijk gehouden worden 

met daaropvolgend een wandeling door de wijk. Rudolf Jekel stelt voor degenen die 

betrokken waren bij de voorbereiding van het lustrum te betrekken bij de organisatie van de 

herstart van activiteiten. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 

Bijlage: 

Activiteitenverslag 2020 commissie leefomgeving 

Samenwerking met Team Leefomgeving gemeente Arnhem 

De samenwerking met het gemeentelijk Team Leefomgeving en contactpersoon Fred de 

Bruijn was zeer beperkt. In 2020 is er geen gesprek geweest met wijkwethouder.  

Fietsenstallingen in voortuinen  
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Hoewel met Fred de Bruijn was afgesproken dat de commissie het dossier weer oppakt, is er 

in 2020 geen vooruitgang geboekt. De commissie is en blijft van mening dat het ook moet 

gaan om het probleem van geparkeerde auto’s in voortuinen. 

Ontwikkeling K-kavels Amsterdamseweg 

 

Op kavel K9 is het nieuwe kantoor van de Hoogwegt Groep in het voorjaar van 2020 in 

gebruik genomen. Op kavel K10 (Arnhemse Heeren) zijn de voorbereidende werkzaamheden 

voor de bouw eind 2020 gestart.  

Openbare elektrische laadpalen  

Over elektrische laadpalen is geen contact geweest met de gemeente. 

Trolleybus lijn 2 

De commissie heeft hierover geen verdere contacten gehad. 

Adviezen en overheidsberichten 

Uit persoonlijke belangstelling heeft de commissie een aantal sessies bijgewoond inzake de 

herontwikkeling van de lokatie ROC Zijpendaalseweg. 

De commissie leefomgeving is geabonneerd op de digitale service van Overheid.nl / 

Berichten over uw buurt. Alle vergunningszaken van gemeente, provincie, waterschap worden 

daarin gepubliceerd. De commissie houdt dit in de gaten.  

Samenstelling en taakverdeling 

Medio 2020 heeft Wouter Schoemaker bedankt voor de commissie die nu bestaat uit: Ans 

Meex, Peter Damen, Jan Hettinga en Dick van Aalten. De leden zijn inmiddels ruim 70 en dat 

is reden tot zorg. Verjonging is heel hard nodig. Per medio 2021 stopt Dick van Aalten als lid 

van de commissie. Wellicht is een samengaan met de commissie Duurzaamheid het 

overwegen waard. 

Tot slot 

Een onderwerp dat aandacht vraagt is de verkamering en opsplitsing van grote panden. Het 

gesprek hierover met het gemeentelijk Team Leefomgeving wordt warm gehouden. 

2020 (coronajaar) was te kwalificeren als een rustig jaar met weinig aktiviteit. 

 

 




