Datum:
Aanwezig:

23 februari 2021
Gerard Slag, Matthew Pyatt, Kees van Luijt, Frederik van Zeggeren, Geeke Hissink en
Jeppe Balkema (verslag) via Zoom. Marlies van den Heuvel woont de vergadering bij.

1 Opening en vaststelling agenda
Gerard opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder Marlies van den Heuvel welkom nu zij de
vergadering bijwoont omdat zij belangstelling heeft getoond om lid van het bestuur te worden. De
agenda wordt vastgesteld.
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3 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
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2 Verslag en actiepunten vergadering 17 december 2020
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
De actiepunten:
Kees heeft inmiddels contact gehad met verschillende commissies. Het contact met het Wijkcontact
heeft geleid tot het vaststellen van een nieuw tarief voor adverteerders (dat levert ook al daalt het
aantal adverteerders iets een hogere opbrengst op), aanpassing van de vormgeving van advertenties
en verlaging van de drukkosten.
De bestuursleden die contactpersoon voor een commissie zijn, zouden “hun” commissie vragen vóór
1 december een concept-begroting in te dienen voor 2021. Dit is, behoudens bij twee commissies,
niet gebeurd. De bestuursleden zullen dit alsnog doen. De begroting komt aan de orde in de aprilvergadering.
De lijst van leden van commissies zal er in de april-vergadering zijn.

4 Ingekomen en uitgaande post
Er is een brief van de gemeente binnengekomen over de toekenning van de gemeentelijke subsidie
voor 2021. Kees heeft daarover contact met de gemeente gehad.
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5 Bespreking concept-missie van het bestuur en concept- privacy statement
Het bestuur stelt de volgende tekst vast voor de missie:
“Het bestuur van de wijkvereniging wil bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat voor alle
bewoners van de Burgemeesterswijk door het (doen) ontwikkelen van diverse activiteiten voor de
bewoners. Waar nodig wil het bestuur optreden als belangenbehartiger voor de wijk naar andere
instanties. Het bestuur stelt commissies van wijkbewoners in staat om concrete activiteiten voor de
wijkbewoners te organiseren. Het bestuur faciliteert de communicatie met en tussen de
wijkbewoners door een wijkblad te verstrekken en een website bij te houden.”
Voor het concept- privacy statement heeft de tekst die De Penseelstreek gebruikt als voorbeeld
gediend. De vastgestelde tekst staat reeds op de website van de vereniging.
6 Het vergeten hoekje
De publicatie in het Wijkcontact 2021 nummer 1 is de aanleiding voor dit agendapunt. Dit nummer
van het Wijkcontact is ook in de straten van het vergeten hoekje verspreid. Het bestuur zal aan de
gemeente voorleggen dat het de wens uitspreekt dit stukje van de stad als onderdeel van het
Burgemeesterskwartier te beschouwen. Er zal worden doorgegaan met verspreiding van het
Wijkcontact aldaar. Gerard deelt mee dat hij contact heeft gehad met Langs Rijn en Rails en dat daar
geen bezwaar tegen die verspreiding van het Wijkcontact bestaat.
De extra kosten van deze verspreiding op 215 adressen van het Wijkcontact zijn aanvaardbaar.
Naar aanleiding van dit punt wordt gesproken over de kosten die gemoeid zijn met de verspreiding
van het Wijkcontact buiten de wijk en op de grens van de wijk wanneer aan beide kanten van de

straat bezorgd wordt. In de april-vergadering zal op dit punt teruggekomen worden als duidelijk is
hoe hoog de kosten zijn. Geeke zal hiervoor informatie inwinnen.
Ook komt aan de orde of de vroeger bestaande regeling van uitwisseling tussen de besturen van
elkaars wijkkrant weer nieuw leven ingeblazen kan worden. Jeppe neem contact met De
Penseelstreek op.
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7 Wijkfeestelijkheid in mei?
Matthew heeft contact over de Kunst- en Cultuurroute door de Transvaalwijk, De Penseelstreek en
de Burgemeesterswijk. Het ziet er naar uit dat alle drie de wijken instemmen met het organiseren
van deze activiteit en de daarvoor benodigde gelden zullen verschaffen. Hopelijk lukt het dit project
voor 1 juli 2021 af te ronden opdat vanaf dat moment de route als zodanig gebruikt kan worden.
Voor het organiseren van activiteiten in de openbare ruimte is een vergunning van de gemeente
nodig. Het beleid van de gemeente kent Corona-beperkingen zodat het op dit moment nog niet voor
de hand ligt activiteiten te plannen.
Online-activiteiten zijn wel mogelijk. Marlies noemt daarbij een pub-quiz als mogelijkheid. Matthew
zal daarover contact opnemen met de feestcommissie. Jeppe zal contact opnemen met de commissie
Themaochtenden over de mogelijkheid van een online themaochtend. Ook zal hij bij de gemeente
nagaan welke voorwaarden gelden voor het organiseren van een wielertocht door de wijk.
In de april-vergadering wordt op deze punten teruggekomen.
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8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
In de vorige vergadering is gesproken over de mogelijkheid van een systeem van contactpersonen
per straat die behulpzaam zijn bij het werven van nieuwe leden. Er is nog niet op gereageerd door de
bestuursleden. In de volgende vergadering zal dit punt geagendeerd worden met herhaling van het
verzoek aan alle leden van het bestuur.
Kees deelt mee dat de automatische incasso over 2020 goed is verlopen en betrekkelijk weinig
storneringen heeft opgeleverd. Het kost hem nog de nodige inspanning om alles wat noodzakelijk is
voor de volgende incasso en het opstellen van een begroting op een rij te krijgen maar hij gaat ervan
uit dat hij in de april-vergadering een volledig beeld kan geven. De voorlopige rekening over 2020
levert vooralsnog een bescheiden positief resultaat op.
In de april-vergadering zal duidelijk zijn wanneer de financiële stukken opgemaakt kunnen worden en
dan zal besloten worden of de algemene vergadering in mei, of in juni of in september plaatsvindt.
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9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Corona legt veel lam. Er is slechts het volgende te melden
Leefomgeving: Frederik zal contact met de commissie opnemen over de vraag hoe het staat met een
aantal punten die nog aan de orde zijn en hoe bereikt kan worden dat de commissie meer in beeld
komt.
Duurzaamheid: het project voor groene daken loopt nog; duidelijk is dat onze wijk geen enkele
prioriteit heeft bij de gemeente bij de aktie ‘van het gas af’; isoleren van woningen heeft wel
prioriteit en in dat verband heeft de commissie contact gezocht met de Monumentenwacht, waarbij
de commissie Leefomgeving kan worden betrokken.
Kunst & Cultuur: er is sprake van een drietal initiatieven van de commissie; dat is buitengewoon
verheugend; nagegaan moet worden welke de financiële consequenties zijn; Gerard zal daarover
contact opnemen; in de april-vergadering, en waar nodig eerder, zal daarop worden teruggekomen.
10 Vacature bestuur
Marlies geeft aan, tot vreugde van de bestuursleden, lid van het bestuur te willen worden.
11 Rondvraag en sluiting
In de rondvraag stelt Jeppe aan de orde dat het goed zou zijn als een commissie met twee leden uit
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het bestuur van De Penseelstreek en twee bestuursleden van ons eens zouden inventariseren op
welke wijze beide wijkverenigingen gebruik kunnen en willen maken van De Bakermat en wat daar
voor de wijken georganiseerd zou kunnen worden. Jeppe zal hierover contact met De Penseelstreek
opnemen.
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Acties bestuursleden
Gerard:
overleg met commissie Kunst & Cultuur over geplande activiteiten en de kosten daarvan.
Geeke:
informeren bij het Wijkcontact naar de kosten van extra verspreiding van het Wijkcontact.
Matthew:
contact met de feestcommissie over de mogelijkheid van een online pub quiz.
Alle leden van het bestuur:
voorstellen doen aan de secretaris voor personen die benaderd zouden kunnen worden als
contactpersoon voor een straat in de wijk.
Jeppe:
bijwerken lijst leden van het bestuur en van commissies;
contact met De Penseelstreek over uitwisseling tussen de besturen van elkaars wijkkrant;
contact met de commissie Themaochtenden over een online themaochtend;
contact met de gemeente over het organiseren van een wielertocht door de wijk;
contact met De Penseelstreek over instellen commissie over benutting van De Bakermat.

