Notulen vergadering Wijkplatform 20 sept ’18
Aanwezig: , Anja Dijkhuizen, Lisette van der Eijk, John van der Steldt, Belinda Leunis, Jan Overes, Erik
Rodenburg, Nel Goedhart, Henk van Erk, Ellen van Helden, Nico van de Lans, Bastiënne Prins, Edith
Verschut, Jan van de Loo, Jaël Kool, Sylvia Peters, Lian Koot, dhr Boersma, Gezina Atzema, Silvia
Verschuur
Afwezig met kennisgeving: Coby Zeeman , Albert Grooten, , Lottie van de Berg, Margreet Nauta,
Conny Boon, Erwin van Lingen, Karin Rodenburg, Peter Kops,
Mededeling: Structuurvisie over winkelgebieden is niet aangenomen (10 tegen 11 stemmen). Wat er
nu gebeurt is nog onduidelijk.
Station Noord: Nieuwe plannen voor het parkeerterrein stuiten op veel aversie. Afgesproken is om
een afspraak op lokatie te maken zodat er met de plannen tegelijk gekeken kan worden naar wat er
zou gaan gebeuren en waar de weerstand tegen is.
Marjan Stoffers van Reconnact is 20sep bij de inloopmiddag in de Nieuwe School geweest. Er zijn
slechts 2 extra mensen geweest.
Plantschalen: zijn naar de Elzenhorst en de Wilgenhorst gegaan. Inmiddels hebben we 9 schalen in
onze wijk.
Nieuwe School: wil het schoolplein graag vergroenen. Vraag van de Nieuwe School aan ons: Willen
we meedenken in een projectgroep om dit aan te pakken? Lisette geeft aan dat ze dit wel zou willen.
Adoptiegroen en plantschalen worden door de gemeente helemaal in kaart gebracht waar de schalen
staan en wie deze onderhoudt. De brief die de gemeente daar nu voor heeft gestuurd (naar de
mensen die de schalen onderhouden) is heel zakelijk opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is
dat de gemeente duidelijk wil maken dat de schaal/grond van de gemeente blijft en dat de eventuele
vergoeding niet vanzelfsprekend is.
Trafo huisje Stedin: Er is eindelijk contact geweest met Stedin. Belinda laat op 21sep18 aan Anja
weten of de beschildering van Ruud Kooger door mag gaan.
Picknicktafels: Peuleyen: 3 stuks zijn geplaatst. Ook op de Puttelaan staat een (hufterproof) tafel. AP
Nel: via de gemeente app een verzoek indienen voor een prullenbak direct in de buurt van de tafel.
Wingerd: Er komen 13 parkeerplekken meer bij. De groenstrook wordt iets kleiner.
Citymarketing: 2018 gaat niet door. Er wordt nu gemikt op juni 2019
Ontvangstavond nieuwe bewoners: 15nov18. Nel wil helpen de tasjes te vullen. Voor de bezetting
van de avond stuurt Anja tzt een mail rond.
Mozaïeken: Henk wil graag het draaiboek zien, misschien zou hij de kar willen gaan trekken. AP Anja:
Vraag aan Titia het draaiboek. Een mogelijke lokatie zou ook bij Dierendal kunnen zijn.
Monopolispel: Niets meer van gehoord, maar zou half november in de winkel liggen.
Michiel Soetens pakt gedeeltelijk taken over van Maaike Kerstens. AP Anja: naam van Nel doorgeven
Broodbak: Staat nu op de gemeentewerf

Woonpartners: In de Bomenwijk werkt Woonpartners samen met Wadwijzer voor allerhande klussen
in en rond huizen. AP Anja: Eikenlaan 128 en Lijsterbesstraat 42 mogen doorgegeven worden.
Wijkbezoek college 11okt18 van 13-15. Anja/Nico/Henk willen wel mee fietsen: AP allen: suggesties
op mail zetten waar het college langs zou moeten fietsen in onze wijk. Startpunt is het gemeentehuis.
Bij de Nieuwe School wordt afgesloten.
Lopende zaken:
- Buurtbbq: 10 bbqs geweest tot nu toe
- Papaverveld: voormalig speeltuintje. Wordt zoveel mogelijk hergebruikt aan materialen. Er
komt nog een aanvraag voor een bankje.
- Cultuurprijs is gewonnen door de Brug
Buitenbios: Er was na afloop weinig aandacht in de krant maar er zijn zo’n 400-500 mensen geweest.
Buitenspeeldag: er is een nieuwe trekker gevonden: Arnold Jansen. Hij gaat de organisatie op zich
nemen. Is altijd in juni, landelijke organisatie is in handen van Jantje Beton.
Financiën: tot op heden houden we nog zo’n €4.000 over. AP iedereen: nadenken of we nog iets
weten om het budget voor in te zetten.
Belinda gaat kijken of we nog genoeg tasjes hebben. Daar zijn er een aantal van meegegaan met
Henk/Jan voor de buurtbbq op de Horsten.
Website: Wordpress wordt als programma gebruikt. Is een heel makkelijk programma. AP iedereen:
Foto van jezelf maken en mailen naar Anja. Deze wordt dan op de nieuwe site gezet bij je naam.
Tussentijdse vergadering: 15okt18 bij Jan Overes, Wilgenhorst 104.
AP Lisette/Anja: teksten website doorlopen, waaronder de tekst van de buurtbbq.
Rondvraag:
Jan: volgende week is de week tegen de eenzaamheid.
Jan: Lage Wilgenhorst: Is er een mogelijkheid voor ophalen/verzamelen van oude kranten? Oudere
bewoners hebben problemen met het wegbrengen. Misschien tijdens de buurtbbq kijken of er
mensen bereid zijn om te helpen? Jan gaat Belinda mailen.
Henk: paadje langs de Kerkweg-West flat net na het spoor naar beneden is mooi opgeknapt, maar er
wordt heel veel en hard gefietst. AP Henk: indienen bij het meldpunt.
Henk: Situatie voor de fietsers/voetgangers op de Kerkweg-West naar het spoor toe. Fietsers blijven
daar vaak rechtdoor fietsen waardoor ze op het voetpad fietsen. AP Henk: indienen bij Meldpunt.
Sylvia: Wanneer wordt de Puttelaan afgemaakt? Auto’s rijden nog regelmatig rechtdoor en ook over
het fietspad. AP Sylvia: indienen bij Meldpunt
Jan: Banieren voor 30km wegen. Antwoord Belinda: Hier zitten nog best veel haken en ogen aan en
met vergunningen best lastig. Belinda is er nog mee bezig.
Alle actiepunten op een rij:
AP Nel: via de gemeente app een verzoek indienen voor een prullenbak direct in de buurt van de
tafel.
AP Anja: Vraag aan Titia het draaiboek van het mozaïeken
Anja: naam van Nel doorgeven aan Michiel Soetens
AP allen: suggesties op mail zetten waar het college langs zou moeten fietsen in onze wijk

AP iedereen: nadenken of we nog iets weten om het budget voor in te zetten
AP Lisette/Anja: teksten website doorlopen, waaronder de tekst van de buurtbbq
AP: iedereen: Foto van jezelf maken en mailen naar Anja
AP Henk: situatie Kerkweg-West fietspaadje indienen bij Meldpunt.
AP Henk: situatie Kerkweg-West fietspad nabij spoor indienen bij Meldpunt.

