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Notulen openbare vergadering 

Wijkraad Wesselerbrink  13 juni 2013 

Aanwezig van bestuur: C. Hoffman (vice-voorz.), J. Venturini (secr.), J. Kolz (penn.), Y. Haddad (alg. 

lid), M. Barquioa (alg. lid). 

1. Opening 

C.Hoffman opent de vergadering met de mededeling dat 3 leden van de jongerenwijkraad een 

ernstig ongeval hebben gehad. Er is nog niet bekend wat dit voor gevolgen zal hebben. 

Daar zij niet bij de vorige vergadering aanwezig was, stelt C. Hoffman zich nu aan iedereen voor. 

Tevens deelt ze mee dat men op zoek is naar nieuwe leden en dat hiervoor aanmeldformulieren op 

de tafel liggen. Ook liggen er formulieren voor het aanmelden van nieuwe leden voor de 

werkgroepen wijkbudgetten. 

2. Agenda en notulen 18 april 2013 

B. Kromhout v.d. Meer merkt op dat de verkiezing van wijkraadleden te laat komt. Dit punt zal bij de 

rondvraag worden behandeld.  

Naar aanleiding van zijn vraag over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel merkt J. Kolz op dat 

de akte nu correct is. 

De notulen worden goedgekeurd en de notuliste wordt bedankt. 

3. Bijpraten met de wijkagent/jeugdagent 

De wijkagent zegt dat er deze keer weinig te vertellen is. Er blijken momenteel geen brandende 

vragen te zijn. Naar aanleiding van een vraag van M. Barquioa deelt de wijkagent mee dat men bezig 

is om de gezinnen van hangjongeren in kaart te brengen. Er wordt opgemerkt dat men toch graag 

meer wijksurveillance zou willen zien.  

4. Presentatie Jeugd en overlast door P. de Rozario 

Er is 3 ½ jaar geprobeerd deze problematiek op meerdere manieren aan te pakken, met wisselend 

succes. Misschien is het tijd voor een andere methode. 

Van de 5.500 jongeren op de Wesselerbrink kon men vorig jaar ongeveer 120 jongeren als crimineel 

aanmerken. Er zijn ongeveer 30 groepen, waarvan 9 groepen hinderlijk gedrag vertonen. Het aantal 

daalt langzaam, maar het probleem is dat de groepen frequent wisselen. Vroeger werden deze 

jongeren individueel aangepakt, maar nu worden ook de gezinnen en groepen hierbij betrokken. Bij 

de gezinsaanpak worden ook de broertjes en zusjes van de jongere betrokken. Nu echt iedereen erbij 

betrokken wordt, lijkt de aanpak resultaat te hebben.  

Na de Powerpoint-presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar dankbaar gebruik 

van wordt gemaakt. 

5. Mededelingen Stadsdeelmanagement/beheer 

De voormalige basisschool aan Het Oosterveld wordt toch gesloopt. 

Op een vraag van J. Hoven wat er met de speeltoestellen gaat gebeuren, moet men vertellen dat 

daar nog niets over bekend is. 
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6. Mededelingen Wijkraad 

B. Siemerink stelt zich voor. 

C. Hoffman en B. Siemerink geven een toelichting op de Powerpoint-presentatie. 

Er zijn momenteel 10 potentiële kandidaten voor de wijkraad. Hiermee zullen gesprekken worden 

gehouden 

Voor wat betreft de wijkbudgetten blijkt het zo dat de gemeente advies blijft geven op de aanvragen. 

Ook voor wat betreft de nieuwe buurtindeling vraagt men zich af wat de positie van de 

bewonerscommissies in de nieuwe situatie zal zijn, aangezien hier veel mensen met ervaring in 

zitten. 

Dit alles zal in de besluitvorming worden meegenomen. 

Ook wordt nog meegedeeld dat iedereen welkom is, ook onze medebewoners van niet-Nederlandse 

komaf. 

7. Rondvraag 

De brief van B. Kromhout v.d. Meer wordt voorgelezen. Deze is op 5 juni per mail beantwoord. C. 

Hoffman leest dit antwoord voor en hoopt dat hiermee nu alles duidelijk is. 

G. van der Sleen bedankt de Wijkraad voor de perfecte Buitenspeeldag die werd georganiseerd. 

J. Kolz bedankt iedereen die hieraan heeft meegeholpen. 

8. Sluiting 

C.. Hoffman sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

Volgende openbare vergadering:  

Datum: Donderdag 19 september 2013 

Tijd: 19:30 uur tot ca. 21:30 uur. Inloop vanaf 19:00. 

Locatie: Wijkcentrum De Magneet, Hertmebrink 1. 


