
Notulen  Bewonerscommissie Tarthorst 
 
Datum: 13 oktober 2014 
Tijd     : 19.40 – 21.00 uur 
Plaats : De Woningstichting 
 
Aanwezig:  
Dick Ausma, Johan Uittenbogaard, Conny in ’t Veen, Otto Vleeming, 
Toon Bruggeman, Jan Willem Biere (De Woningstichting) 
 
Afwezig: 
Patricia van Soest (met bericht), Elly de Zeeuw (zonder bericht) 
 
Voorzitter : Otto Vleeming 
Notulist    : Conny in ‘t Veen 
 
 
3. Mededelingen Woningstichting 
Toon deelt mede dat er 2 bewoners in de Tarthorst zijn, die werkzaamheden voor de 
Woningstichting verrichten. Een is er bezig met het schilderen van de gangen bij de 
kelders en een ruimt het zwerfvuil in de Tarthorst op. 
 
Er is een email/brief uitgestuurd om te polsen of bewoners willen bijdragen aan centrale 
schoonmaken van trappenhuizen. 
Otto is wat verbolgen dat wij, als bewonerscommissie, hiervan niet op voorhand in kennis 
zijn gesteld. Jan Willem zegt dat e.e.a. zeer snel gegaan is en we eerst 70% meerderheid 
moeten hebben voor dit eventueel uitgevoerd kan worden. 
Otto zegt dat het ramen wassen van de firma Willems niet altijd goed gebeurt. Zij zeggen 
4x per jaar te komen en komen soms niet eens 2x. 
Conny laat een staatje zien met de prijzen voor het ramen wassen, het verschil tussen 
2010 (€ 1.225,22) en 2013 (€ 3.113,69) is dusdanig groot dat Jan Willem voorstelt om 
bij de volgende vergadering iemand van de financiële afdeling erbij te halen om e.e.a. uit 
te leggen. Ook stelt hij voor om Willems bij de volgende vergadering uit te nodigen. 
 
Het achterstallig tuinonderhoud is ook weer opgepakt. Zowel Toon als Jan Willem zullen 
dit in de gaten houden.  
 
Er ontstaat discussie dat de Tarthorst het afvoerputje van Wageningen zou zijn, Jan 
Willem ontkent dit. De probleemgevallen zouden verspreid over Wageningen verdeeld 
worden. Wel zegt hij dat de Tarthorst “misschien” in de laatste jaren wat “zwaarder 
belast is”. 
Er worden op zich weinig klachten uit de Tarthorst ontvangen. Zowel Jan Willem als Toon 
geven aan klachten wel te melden, dan kunnen zij hierna actie ondernemen. 
Voor de volgende vergadering ook Alex de Wit (wijkagent) uitnodigen. 
 
In 2015 staat het volgende grootonderhoud voor de Tarthorst in de boeken: 
- Voordeuren vervangen. Bewoners geven aan hier graag deuren met glas i.p.v. hele 
  dichte deuren te willen hebben. Dichte deuren houden teveel licht tegen. 
- Vloeren in trappenhuizen vervangen of herstellen 
- Schilderen houtwerk 
- Ventilatiesystemen reinigen 
 
4.A Notulen vergadering van 25 augustus 2014  
Notulen worden vastgesteld. 
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4.B Actiepunten 
1. Otto wil plan klaar hebben voor januari 2015, Jan Willem zegt indien er extra 

financiële middelen nodig zijn, de WS te benaderen. 
Otto zegt dat hij voor de Tarthorstdag de Speelbus, draaimolen, springkussen,  
een popcornstand en suikerspinkar kan regelen (zonder kosten). 

 2. Zie punt 3, mededelingen van de WS. 
 6.  Jan Willem stelt voor om een zelf een partytent te kopen van het budget. 
 Otto vraagt Conny om aan te melden op de website van de Landelijke 

Opschoondag. 
 Zelfde flyer als dit jaar gebruiken, datum aanpassen, kopiëren (600 stuks) via de 

WS. 
11. Vergadering met Lex Janssen uitgesteld naar februari 2015, rond 5 uur.  
13. Verzoek om de telefoonlijst ligt bij Jan Willem Biere. 
18.  Eens per kwartaal een nieuwsbrief rondsturen. Otto vraag Jan Willem en Toon een 

stukje te schrijven om zich voor te stellen.  
Dick suggereert om misschien eventuele geruchten (zoals bijv. het gerucht van de 
“dichte” voordeur) te ontzenuwen in de nieuwsbrief. 

21. Wintergroendag wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Dick vraagt zich af of de 
gemeente dit niet kan doen. Hij is het een “beetje zat” om alleen de kar te 
trekken. 

22.  Blijft staan 
23. Blijft staan 
24.  Johan heeft een mooie kaart gemaakt, deze wordt in productie genomen. 75 stuks 

zullen worden afgeleverd bij de WS, zodat nieuwe bewoners van de Tarthorst deze 
in hun pakket krijgen.   

26. Blijft staan, Facebook pagina aanpassen. 
28. Blijft staan, opnemen met eigenaar winkelcentrum 
29. Blijft staan 
 
Afgevoerd 14, 25 en 27 
 
5. Ingekomen stukken en algemene mededelingen 
Zie punt 3 
 
6. Het bespreken van de actiepuntenlijst 
Zie punt 4. 
 
7. Stavaza Penningmeester 
Zie bijlage 
 
8. Rondvraag 
Johan vraagt wie er een Powerpoint presentatie kan maken voor de december 
bijeenkomst van de Woningstichting. Otto wil dit wel doen, opleuken met foto’s van de 
nieuwjaarsreceptie en de opschoondag. Otto draagt Conny op om deze presentatie te 
houden tijdens de bijeenkomst. 
Jan Willem stelt voor om de jongen die het zwerfafval in de Tarthorst opruimt wat geld te 
geven om bijv. een nieuwe bezem of ander materiaal te kopen. 
Geef ook wat geld aan de man die de rommel rondom de Vredehorst opruimt. Alles om 
maar het geld van het budget te besteden. Wat niet gebruikt wordt, moet namelijk terug 
naar de WS. 
Otto vraagt of we dan geen tablets kunnen kopen, zodat we allemaal van het papier af 
zijn. 
Jan Willem zegt dat dat niet mogelijk is, maar bijv. wel 1 per jaar. Johan gaat kijken waar 
de beste prijzen zijn. 
 
Er wordt ook besloten (met goedkeuring van Jan Willem) dat wij een geld doneren aan 
de Speelgoedboek voor de aanpassing van de speelplek.  
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Er wordt besloten om de volgende vergadering ook bij de Woningstichting te houden, 
hiervoor zal iemand van Financiën, iemand van schoonmaakbedrijf Willems en Alex de 
Wit voor uitgenodigd worden. 
 
Om 21.00 uur sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering DINSDAG 18 november om 20:00 uur bij De 
Woningstichting 
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