NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 11-06-2019
Deelnemers:
Naam
Aanwezig Vertegenwoordigt / Bewon(st)er / Functie
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Ja
Voorzitter
Agathe de Geus
Nee
Bewoonster Mauritslaan
Ageeth ten Raa
Ja
Bewoonster Nic. Beetslaan
Ajit Ramchandani
Ja
Bewoner Jacob Catslaan
Cor Teeuwen
Ja
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Gonny Helmond
Ja
Bewoonster Noordkade
Helga Westra
Nee
Bewoonster Justus van Effenlaan
Jeanne Kastelein
Ja
Voorzitter VvE Werumeus Buninglaan
Mathijs van Vliet
Ja
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Wim Konijn
Nee
Bewoner Tollenslaan
Wim van der Bas
Ja
Voorzitter VvE Willen de Rijkelaan
Yvonne v.d. Tol
Nee
Notulist
LEDEN ZONDER STEMRECHT
Peter Timmer
Ja
Wijkagent
Belinda Leunis
Ja
Assistent wijkregie
Peter Kops
Nee
Wijkregisseur
Kirsten Schippers
Nee
Wijkwethouder
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Nee
VVD
Fatima Kalai
Nee
D66
Hans van Mourik
Ja
PCW
Julian Krijgsman
Nee
CDA
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Sylvia Vink
Nee
WeWa
Nico v.d. Lans
Nee
WeWa
TOEHOORDERS
Arnold Tak
Ja
Bewoner Willem de Rijkelaan
Afwezig met kennisgeving: , Agathe de Geus, Wim Konijn, Yvonne van der Tol, Peter Kops, Kirsten
Schippers, Bart Wiekart, Fatima Kalai, Sylvia Vink en Nico van der Lans.
Afwezig zonder kennisgeving: Helga Westra, Niels van Arkel en Nikki ten Zijthoff.
Kirsten Schippers is wederom afwezig. Tot nog toe is zij alleen bij één vergadering (gedeeltelijk)
aanwezig geweest en dit wordt door de vergadering als vervelend gevonden. Zeker nu er sprake is
van bezuiniging op het wijkplatformbudget is zij niet aanwezig om uitleg te geven. Quirien zal het
standpunt van de vergadering aan Kirsten doorgeven.
Arnold Tak woont de vergadering als toehoorder bij.
1. Opening en tellen van de stemgerechtigden
Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 8 stemgerechtigde leden
aanwezig.
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2. Vaststellen agenda
Op de agenda wordt de bezuinigingen op het wijkplatformbudget toegevoegd bij punt 5b. Verder
wordt de agenda zonder wijzigingen aangenomen.
3. Buurtpreventieteam
De volgende leden van het buurtpreventieteam zijn aanwezig: Bouke van der Meer, Piet
Grootendorst, Jaco van ’t Wout en Heleen Waardenburg.
Er zijn 9 buurtpreventieleden. Zij lopen door de straten en kijken of de ramen en duren gesloten zijn.
Waar problemen zijn gevonden worden kaarten in de brievenbus gedaan. Alle straten worden
gelopen met speciale aandacht voor mensen die om onduidelijke reden ergens rondhangen. De
bedoeling is dat de mensen door hebben dat zij in de gaten worden gehouden. Er wordt tenminste
1x in de 14 dagen gelopen en de hele wijk wordt in ca. 1x per 2 maanden doorgelopen. Coördinatie is
via de Buurtpreventieapp. De algemene indruk is dat het rustiger is geworden in de wijk.
De cursus reanimatie wordt onder meer door het wijkplatform betaald.
Peter Bax is de coördinator. Als tweede persoon kan Piet Grootendorst (tel. 06-2920 7096) optreden.
Het zou fijn zijn als de buurtpreventen vaker bij de wijkplatformvergaderingen aanwezig kunnen zijn.
De buurtpreventen melden dat de app Nextdoor wordt gebruikt in bepaalde buurten en de
ervaringen hiermee goed zijn. Het Is laatst gebruikt om aan te geven dat het ophalen van de PMD
zakken was gewijzigd en dit werkte goed.
4. Vaststellen verslag vergadering 16-04-2019
Op de notulen dient het volgende aangepast te worden:
• Pag. 1: Wim Konijn was wel aanwezig
• Pag. 2: Wilma van Niekerk i.p.v. Wilma van Nieukerk
Hiermee wordt het verslag vastgesteld.
Actiepunten:
2019-06: Lijst van Quirien met persoonlijke gegevens wordt verspreid in de vergadering en door de
aanwezige leden afgetekend. Hier afgehandeld.
2019-07: Wordt behandeld bij punt 7a. Hier afgehandeld.
2019-08: De bouw van de nieuwe school loopt volgens planning en de oplevering is gepland voor
12 juli a.s. De projectmanager Katleen van den Meerschaut heeft het voorstel van het
wijkplatform om i.p.v. het voorgestelde bankje het beeld “Beertje” weer in ere te
herstellen besproken in de projectgroep van de bouw nieuwe school. Er wordt ook
nagedacht om een grote sokkel met beer in het midden, gemaakt van stenen van de actie
steenbreek, hierop is de mogelijkheid om op te zitten i.p.v. een bankje. Hier afgehandeld.
2019-09: Gonny heeft een mail gestuurd naar de desbetreffende wethouder over een eventueel
wijkgebouw voor onze wijk (niet over wijkgericht werken) en wacht op antwoord. Punt
aanhouden.
2019-10: Staat op de agenda. Afgehandeld.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Klimaatatelier terugkoppeling
Helaas is de bijeenkomst dat gepland was voor 3 juni verplaatst naar 26 juni a.s. Op het document
dat opgesteld was n.a.v. de vorige vergadering van 28 maart jl. is vanuit het wijkplatform geen
commentaar ontvangen. Punt komt terug in de volgende vergadering.
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b. Verlaging van het wijkbudget
Quirien zal de kaderbrief verspreiden. Hierin staat het voorstel om 60% van ons budget te korten
vanaf volgende jaar. Besluitvorming door B&W is op 10 juli a.s. De voorzitters gaan in kaart brengen
wat niet gedaan kan worden als op deze manier wordt gekort (Wijkkrant e.d.).
6. Mededelingen wijkregisseur
Geen.
7. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget en nieuwe regels
Als er een aanvraag komt dan zal Quirien dit doorsturen aan het team (sociaal of fysiek domein) die
daarover gaat en uitleggen hoe dit behandeld moet worden. Vervelend is dat er momenteel geen
aanvragen in behandeling zijn.
Van het resterende budget van 2018 zou een filmpje over de wijk gemaakt worden. Quirien gaat na
wat de status is van dit filmpje.
WadCultureel: Evenement is voor 3 dagen in september. De wijkplatforms willen een stand hebben
waar zij willen laten zien wat zij in de afgelopen 11 jaar bereikt hebben. Er wordt gevraagd voor
vrijwilligers voor het bemannen van de stand. Cor, Mathijs en Jeanne geven zich hiervoor op.
Behandelde aanvragen:
• Met de Expeditie Bethlehem is schriftelijk ingestemd voor een bijdrage van € 500,-.
• Cursus Buurtpreventie is akkoord voor € 200,--.
• Groen workshop is akkoord voor € 350,--.
• Voor de Koppel koffie is de laatste tijd weinig belangstelling geweest. In de petit comité is
besloten om de frequentie te verlagen tot 4x per jaar i.p.v. maandelijks.
• Bank voor de nieuwe school – dit wordt vervangen door een beertje. De plaatsing van beertje
wordt betaald door het wijkplatform. Bedrag moet nog worden bepaald.
• Gijs Haren heeft 2x een aanvraag gedaan voor een wijkbudget voor een Halloween feest. De
huidige aanvraag is binnengekomen via de Sleutelkwartier. Het oude gemeentehuis zou dan
getransformeerd worden tot een spookhuis. Gevraagd wordt een bijdrage van € 750,-- voor ieder
wijkplatform (= totaal € 3.000,--). Het wijkplatform is met een meerderheid van stemmen akkoord
gegaan voor een bedrag van € 500,-. De entree voor de kinderen moet gratis zijn.
• Er is 1x aanvraag voor poortverlichting en goedgekeurd.
b. Communicatie
Website
Overzicht d.d. 2019-06-03 is verspreid. Het aantal bezoekers t.o.v. de vorige periode is afgenomen.
Dit hangt samen met het aantal berichten dat geplaatst zijn op de website. De leden worden
verzocht om actiever hierin te worden en berichten aan Quirien aan te leveren.
Wijkkrant
Wijkkrant nr. 2 is gestuurd naar de drukker. De huis-aan-huis verspreiding is gepland voor 26 juni.
Facebook
Nieuwe mensen erbij gekomen. Er zijn nu 75 volgers. Moeilijk om te bepalen wat erop moet komen.
8. Financiën 2019
Overzicht d.d. 2019-06-04 is verspreid. Er is nog € 8.263, - te besteden.
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9. Rondvraag
Wim: Wat wordt de nieuwe vergaderruimte? Jet van Eijsden (directrice van Regenboogschool) vindt
dat wij bij de nieuwe school kunnen vergaderen. Als het niet op korte termijn lukt dan zal de
volgende vergadering in het Gemeentehuis plaatsvinden. Quirien laat t.z.t. weten wat de
vergaderlocatie wordt.
Arnold: Er wordt heel hard gereden op de Kon. Wilhelminasingel. Volgens de verkeersregisseur 85%
rijdt niet te hard wat betekent dat 15% te hard rijdt. De gemeente doet hier niets aan. Er is altijd de
mogelijkheid om de optie “rent-a-cop” te gebruiken. Peter Timmer geeft aan dat er toch hierop gelet
wordt maar dit kan niet altijd.
Jeanne: Donderdag a.s. is de nieuwe bewonersavond. Er zijn 48 aanmeldingen waarvan 5 gezinnen
met 9 personen uit onze wijk. Quirien Gonny en Jeanne zijn aanwezig.
Ageeth ten Raa is voor het laatst. Zij wordt bedankt voor haar deelname.
Gonny: Wat is de status van het project contactpersoon? Er waren te weinig aanmelding waardoor
het project is afgeblazen.
Peter Timmer: Goede buurtpreventie leidt tot een lage aantal inbraken in de wijk. In augustus komen
er 2x vacaturen voor wijkagenten. Naar verwachting zullen zij eind-december erbij komen. Er volgt
een nieuw indeling van de agenten per wijk maar Peter blijft betrokken bij deze wijk.
10. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.

Omschrijving

Door wie:

2019-01

Een visie op de wijkplatforms.
Interne sessie om tot verbetering van je rol binnen
het wijkplatform te komen
Status organiseren van schoonmaakdagen meerdere
keren per jaar
Besluit nemen over de poortverlichting
Wat gaan wij op onze Facebookpagina zetten?

Allen

Datum
gereed:
19-02-2019

Allen

19-02-2019

Agathe

19-02-2019

Allen
Allen

19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
11-06-2019

2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2019-13

Kaart maken voor het omgaan met je persoonlijke
gegevens
Quirien mailt alle leden van de fysiek- en sociaal
domein over hun toekomstige werkzaamheden
Quirien neemt contact met de directrice van de
nieuwe school over het plaatsten van een bank.
Gonny gaat in gesprek met de wethouder over een
wijkgebouw
Ajit wil mensen van buurtpreventie uitnodigen voor
een volgende vergadering
Kirsten Schipper vragen om vaker aanwezig te zijn op
de vergaderingen van het wijkplatform
Kaderbrief verspreiden aan de leden van het
wijkplatform
Status van filmpje over de wijk

Quirien
Quirien

11-06-2019

Quirien

11-06-2019

Gonny

11-06-2019

Quirien

11-06-2019

Quirien

03-09-2019

Quirien

03-09-2019

Quirien

03-09-2019
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