
Vergadering Bewonerscommisie 

Donderdag  10 september 2015 
 
Aanwezig: Peter, Hennie, Jaap, Barend, Teun, Rik 

Verlaat met kennisgeving: Rienette 

Afwezig met kennisgeving: Jacqueline WS, Wijkagent Henk Keurentjes 

 

Agenda: 

1. Opening 

Jaap heet iedereen welkom. 

2. Notulen 8 juli 2015  

Punt 3, notulen vorige keer zijn nog niet rondgestuurd 

Rondvraag: Bomen zijn juist van de Woningstichting! 

3. Wijkagent voorstellen  

Henk Keurentjes is een bekende van velen, en van de wijk. Doet van alles voor je, als je het maar 

vraagt. 

4.  Website en folder 

Folder: Aanpassingen aanbrengen. Voornamen voluit, mobiele nummers invoegen. 

Wat willen we in de folder: Informeren over de Bewonerscommissie! 

- Wie zijn we? 

- Wat doen we? Belangenbehartiging van de huurders. Leefbaarheid en veiligheid. 

- Telefoonnummers bedrijven bij storingen. (Rioolbedrijf, Verwarmingsmonteur e.d.) 

- Nieuwtjes: Bladkorf, Arrenslee 17 december, Nieuwjaarsborrel 8 januari, wijk-whatsapp. 

Website: Waar zetten we m neer? Eigen adres, dan zelf bouwen en adres betalen, € 60,- per jaar. Of 

bij website WS aanhaken en dan kunnen we zelf artikelen erop zetten. 

Actiepunt! Hennie vraagt na bij J.A. 

5. Mededelingen van DWS 

Jacqueline is niet aanwezig. Brengt ook geen punten in. Volgende keer ook meenemen in de mail 

voor notulen en agenda. 

6. Mededelingen wijkpanel 

17 september is er een inloopavond voor het opknappen van de speelplaats van de Nobelweg. 

Weinig animo tot nu toe. Rienette wil graag hulp om langs de deuren te gaan, dinsdag a.s. 



Het wijkteam zet dit jaar in op de leefbaarheid voor ouderen (55+). Het idee is geopperd om met 

ouderen een uitje te ondernemen, namelijk drie dagen naar een klooster. Voorheen deed d 

Wielewaal dit ook en men polst nu of er animo is om mee te gaan en te begeleiden. 

7. Afscheid Peter Pauk 

Wegens omstandigheden in dit punt naar voren gehaald in de agenda. 

Jaap neemt het woord: Sinds 1999 is Peter lid van de BC. Hij is zijn vrouw opgevolgd die eerder dat 

jaar afscheid nam. In zijn 16 actieve jaren heeft hij zijn stempel gedrukt door zijn scherpe reacties 

waar ook DWS wel eens even op moesten kauwen. Namens DWS geeft Jaap hem een bedankje. En 

namens de BC bedankt Jaap hem met een envelopje en een bos bloemen voor Gerda. Bedankt Peter! 

Peter zegt: Het zijn fijne jaren geweest waarin hij met veel plezier veel voor elkaar heeft kunnen 

krijgen, met name tijdens de renovatie van de wijk. 

8. Leefbaarheidbudget 

Het leefbaarheidsbudget is ongeveer €  1100,00. 

Voorstellen voor uitgaven zijn: Heggenschaar (zelfde accu’s als de bladblazer) voor € 299,00. Wat is 

er nodig voor de speeltuin? Hekje, speeltoestel? Opbergplek voor de spullen, bijvoorbeeld bij de 

Jozefschool? 

Andere uitgaven zijn: folder € 100,00 en het eindejaarsgeschenk € 300,00. Om te weten wat er 

precies beschikbaar is, maakt Barend een begroting. 

Actiepunten: Barend maakt begroting voor leefbaarheidsbudget. 

  Teun en Jaap gaan langs bij de Jozefschool. 

  Teun schaft de heggenschaar aan. 

  Rik zoekt info over de tekortkomingen speeltuin. 

9. Tussenpuntje Onderhoud paden en goten 

Wat is de juridische status van het schoonhouden van de paden en goten aan de paden. Dit is een 

terugkerende vraag.  Te brede hagen, planten in de water-afvoerende goten en bramen over de 

paden. En de stoepjes die een obstakel zijn voor rollators en rolstoelers. Rienette weet dat er een 

pilot in de Tarthorst is geweest , vier jaar geleden. Jacqueline wordt benaderd voor de uitkomst 

hiervan. 

Actiepunt! Rienette vraagt Jacqueline voor de uitkomst van de pilot. 

10. Taakverdeling 

Jaap moet per direct rustiger aan doen! Dit betekent dat vanaf het vaststellen van deze notulen Teun 

zijn taken en verantwoordelijkheden overneemt. Iets eerder dan gepland, voor niemand een 

probleem. Teun is voorzitter en Jaap zal als schaduwvoorzitter alle relaties en informatie overdragen. 

Jaap wordt contactpersoon voor de buurt. 

11. Rondvraag 

Rienette: Is uit het wijkpanel (bewoners) gestapt en zit nu wel in het wijkteam (professionals). 

Gefeliciteerd met deze stap! 



Rienette: Boek over Patrimonium is nu in eindfase. Heeft mooie foto’s en verhalen opgeleverd. 

Nu moet er geld komen, dat is een uitdaging om genoeg bij elkaar te krijgen. 

Barend:  - 

Teun:  - 

Hennie:  Het Hooge Heem gaat per 1 januari dicht. Is er al iets bekend over vervolg? Anderen 

zeggen dat er een brief is geweest van de gemeente waarin gesteld wordt dat er nog niets rond is. 

Rik:  Als we zelf de speeltuin willen onderhouden, mag dat? Nee, strikt gesproken niet, is 

gemeentegrond. Kan wel als je er een Buurtbeheerplan van maakt. Kun je er ook nog geld voor 

vragen. En dan bepaal je zelf wat je onderhoudt. Dus bijvoorbeeld wel of niet grasmaaien. 

12. Datum volgende vergadering 

Woensdag 18 2015 november om 20:00 uur in Ons Huis. 

 

Vergadering gesloten om 22:00 uur. 

 


