
Notulen bewonerscommissie vergadering van 19 januari 2016. 
 

Deze vergadering vond plaats bij de woningstichting. 

Aanwezig zittende commissieleden : Jan Meurs, Wilma Snijder, Lenie van Eck, Patrick Geerts en 

       Gerard Vos. 

Nieuwe commissieleden  : Rob Albers, Gijsje van Eck, Efie Gerritsen en Marinus Post. 

Namens de woningstichting  : Jan Willem Biere. 

 

Afwezig : Peet van Setten (ziek), Edmelia Hessels (verhinderd), Bert van de Wardt.  

 

Notulist : Gerard Vos. 

 

1. Opening. 

 Nadat Jan iedereen welkom had geheten opende hij de vergadering met een korte 

opsomming van wat er in goed 17 maanden is bereikt met de uitvoering van het groot 

onderhoud in onze woonwijk.  

 

2. Verslag penningmeester.  

Aangezien de penningmeester niet aanwezig was maar wel een schriftelijk financieel 

verslag had gemaakt en hier geen op of aanmerkingen over waren, werd dit verslag 

goedgekeurd. Jan Willem gaf aan dat dit verslag ook voldoende was om aan de 

woningstichting te overleggen. Met dank aan de penningmeester, dus. 

 

3. Voorstellen nieuwe commissieleden.  

 Rob, Gijsje, Marinus en Efie, stelden zich in het kort voor en hopen allen goed werk te 

kunnen gaan verrichten in de commissie.  

 

4. Bevindingen woningstichting. 

 Jan Willem refereerde er nog eens aan dat de commissie heel veel werk heeft verzet en 

ook veel heeft bereikt m.b.t. het groot onderhoud. Er is wel eens stevig onderhandeld en 

alle partijen waren het niet altijd eens, maar het uiteindelijke resultaat mag gezien worden. 

Bewoners en woningstichting zijn in elk geval zeer tevreden met dit mooie project. 

 

Op verzoek van de voorzitter werd punt 6 van de agenda na punt 4 behandeld. 

 

6. Solidez. 

 Nu de verbouwingen achter de rug zijn is er ook meer tijd om op andere dingen in de wijk 

te letten. Zo is door Solidez de groenvoorziening ter sprake gekomen en wordt van de 

bewonerscommissie verwacht zich daar ook over uit te spreken.  

 Gerard opperde het idee de wijk nog wat verkeersveiliger te laten maken door van de van 

Eckstraat, Brakelseweg, Beekstraat en Kruisstraat een woonerf te maken en van de 

Julianastraat een 30 km zone. De Julianastraat is volgens diverse commissieleden al een 30 

km zone en was bij Gerard niet bekend. 

  

 



5. Mededelingen afsluiting verbouwingsperikelen. 

 Hier viel niet veel meer over te zeggen.  

- Jan Willem wist nog wel te melden dat inmiddels alle woningen in de wijk weer zijn 

verhuurd en dat er veel gegadigden voor deze woningen waren.  

- De woning aan de van Eckstraat 22 die nul op de meter zou moeten krijgen blijft nog even 

leeg. Er worden nog naar wat technische oplossingen gezocht om e.e.a. uit te voeren. 

- Verder is er tot grote schrik van de woningstichting geconstateerd dat er 1 woning in de 

wijk totaal onder stroom heeft gestaan. Gelukkig is er geen letsel of andere schade uit 

voortgekomen. Er zijn direct noodmaatregelen getroffen en technisch specialisten zijn op 

zoek naar de oorzaak.  

 

7. Rondvraag. 

 Patrick. 

Er is al eerder gesproken over een etentje met de bewonerscommissie. Wordt dit nog 

gerealiseerd voor de oude en nieuwe leden? 

 Jan Willem zal een datum vastleggen en zorgdragen voor de uitnodigingen. 

  

Gerard.  

Bedankt de medecommissieleden en de werkers op de vloer van de woningstichting voor 

hun inzet en herhaalt nog eens blij te zijn met datgene we gezamenlijk bereikt hebben. 

Hij adviseert de bewonerscommissie een dagelijks bestuur te laten bestaan uit personen 

die ook overdag de mogelijkheid hebben een vergadering of bespreking te bezoeken.  

 

Jan Willem. 

 De nieuwe bewonerscommissieleden zullen op de maillijst van de woningstichting worden 

gezet. Ook de nieuwe leden zullen dus regelmatig uitnodigingen krijgen voor thema 

avonden etc. Niet alle avonden zijn misschien interessant, maar levert in elk geval wel veel 

goede contacten op met vertegenwoordigers van andere commissies. 

 

 Nu de voorzitter en de secretaris uit het bestuur stappen zal de woningstichting een 

nieuwe samenwerking overeenkomst moeten opstellen. Er is niet direct haast mee, maar 

hij hoopt toch wel te horen wie de functies van voorzitter en secretaris gaan invullen. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt deze vergadering zo rond de klok van half tien beëindigd. 

 

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 maart om 20:00 uur, bij de  

woningstichting. 

 

 

 

 


