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Burgemeesterswijk en het DB van de Bakermat d.d. 20-01-2023
Aanwezig: Penseelstreek: Mark Elbers, Nicolien Pikaar, Burgemeesterswijk: Gerard
Slag Bakermat: Han Haarsma, Diederik Cohen Tervaert, Eriek Dantuma

Er blijkt wat frictie bij de wijkverenigingen te bestaan ten aanzien van overlapping/dubbeling van
activiteiten zoals bijvoorbeeld bij Sinterklaasfeest, Sint Maarten en kinderdisco. Zij voelen dit alsof
hun initiatieven worden overgenomen. Ook wordt aan de Bakermat verweten dat zij te commercieel
zijn.

Na wat over en weer gepraat, wordt besloten dat bij het volgende overleg de wijkverenigingen en de
Bakermat de plannen voor dit jaar naast elkaar zullen leggen, om te voorkomen dat er overlappingen
ontstaan en om te onderzoeken op welke punten wij elkanders plannen kunnen ondersteunen.
Intussen zullen aan Nanette de vaste programma’s van Penseelstreek en Burgemeesterswijk worden
gemaild en dat Nanette bij een mogelijke doublure contact opneemt met de desbetreffende
organisator van de wijkvereniging.

Han zet nog eens uiteen hoe het verhuurbeleid werkt:

1. Commerciële verhuur; prijzen staan vast
2. Verhuur aan wijkbewoners: met 40% korting op commerciële verhuurprijzen
3. Indien het verbindende gehalte hoog is en er geen of weinig geld beschikbaar is, dan kan met de
penningmeester besproken worden, hoe dit aangepakt dient te worden.

Aangezien de onvrede vooral lijkt te kunnen ontstaan door gebrek aan communicatie wordt
besproken hoe we dit kunnen voorkomen. Afgesproken wordt dat de wijkverenigingen en de
Bakermat een  bestuurslid zullen aanwijzen dat beschikbaar is voor overleg indien zich vragen of
problemen voordoen.
Daarnaast stelt de Bakermat voor om vertegenwoordigers van de wijkverenigingen uit te nodigen
bij de periodieke vergadering die gepland is met vertegenwoordigers van de verschillende
commissies en werkgroepen die activiteiten in het wijkcentrum uitvoeren.

De Bakermat zal hiernaast ook een Klankbordgroep opzetten met partijen uit de wijk, voor
consultatie op meer strategisch niveau.

N.B. Wethouder, Marco van der Wel, is door wijkverenigingen uitgenodigd om wijk te leren ken
nen. Bakermat wordt uitgenodigd om aan te schuiven bij de lunch in de Bakermat. Datum wordt



nog bekend gemaakt; ergens begin maart.


