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IN CONCEPT 
 

Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink d.d. 19 september 2013  

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

Haddad (alg. lid) en M. Barquioa (alg. lid). Tevens waren aanwezig B. Siemerink (Alifa/technisch 

voorzitter) en de aspirant-leden I. Heetla, P. van Herpt, F. Wessing en L. Vo. 

 

1.Opening 
B. Siemerink opent de vergadering en stelt zich voor. Hij is vanavond de technisch voorzitter. Hij 

vraagt of personen met vragen of opmerkingen willen gaan staan, hun naam noemen en dan de 

vraag willen stellen. Dit maakt het voor iedereen wat overzichtelijker. Er zal vanavond geen pauze 

worden gehouden, maar na afloop is er wel gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

 

2.Mededelingen 
De voorzitster van de Jongerenwijkraad gaat voor een half jaar naar Hong Kong. Er moet dus voor 

een vervanger worden gezorgd. M. Barquioa zal een nieuwe kandidaat zoeken. 

J. Kolz verzoekt iedereen de kerstbomen voor 15 november aan te vragen, zodat dit op tijd kan 

worden geregeld. Alle verdere informatie, inclusief het aanvraagformulier, staat op de website. 

Op 24 september is er een bijeenkomst voor bewoners in de voormalige school aan Het Oosterveld 

i.v.m. de voorgenomen sloop.  

Medio oktober/november zal de Wijkraad een traject gaan volgen bij de Volksuniversiteit om uit te 

zoeken welke competenties er nodig zijn om een goed (nieuw) bestuur te vormen. Medio december 

zal het dan waarschijnlijk helder zijn wie de nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester 

worden. 

 

3.Voorstellen van de aspirant-wijkraadsleden 
Op de website en in Huis aan Huis zijn de aspirant-leden reeds voorgesteld. Hierop zijn bij de 

Wijkraad geen bezwaren binnengekomen. 

In de statuten staat dat aspirant-leden eerst 2 openbare wijkraadvergaderingen bij moeten wonen, 

alvorens ze officieel aangesteld kunnen worden, dus tot dat moment ze nog aspirant-lid. 

De 4 aspirant-leden stellen zich in het kort nog even aan de aanwezigen voor. 

B. Siemerink stelt voor dat men, na afloop van de vergadering, nader met hen kan kennismaken. 

 

4.Vaststellen van de agenda 
Geen van de aanwezigen heeft extra agendapunten. Er wordt wel meegedeeld dat punt 8 vervalt, 

aangezien T. Vosskuhler door werkzaamheden vanavond niet aanwezig kon zijn. 

 

5.Notulen vergadering van 13 juni 2013 
B. Kromhout v.d. Meer vraagt hoe het met de leden van de Jongerenwijkraad is afgelopen. M. 

Barquioa zegt dat het langzaam beter met hen gaat. 

Hierna worden de notulen, met dank aan de notuliste, vastgesteld. 

 

6.Bijpraten met Stadsdeelmanagement en wijkagent 
K. Bosman is sinds 1 september jl. de opvolger van S. van Drielen. 

Hij wijst nog eens op de bijeenkomst over de sloop van de school aan Het Oosterveld. Het 

Wijkpropgamma had vorige week zijn eerste bijeenkomst. Dit zal worden vervolgd. De evaluatie 

van het project m.b.t. Unieke Brinken zal met de overige stadsdelen worden besproken. Op 1 

oktober a.s. is er weer een Stadsdeelraadvergadering. 

J. Hoven vraagt nogmaals wat er met de speeltoestellen van Het Oosterveld gaat gebeuren. K. 

Bosman kan hierop nog geen antwoord geven, maar komt hierop terug. 

De wijkagent vertelt dat er de laatste maanden veel aandacht is besteed aan het verkeer rond de 

scholen, met name het stop- en parkeerverbod. Alle 4 locaties worden om de 2 dagen in de gaten 
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gehouden. Ook worden er snelheidsmetingen uitgevoerd rond De Posten, omdat daarvandaan veel 

klachten komen. Ook het parkeren bij Bejaardencentrum De Posten wordt in de gaten gehouden, 

aangezien het tehuis vaak slecht bereikbaar is voor brandweer en ambulances. De jeugdoverlast 

heeft nog steeds alle aandacht. Er wordt gevraagd altijd melding van overlast te doen, ook als men 

er niet direct doorheen komt. De politie zal meestal met de melder kortsluiten wat er is gebeurd of 

zal gebeuren. 

 

7a. Stand van zaken werkgroepen 

B. Siemerink heeft, na overleg met Stadsdeel Zuid en Alifa, de opdracht gekregen om  leden te 

werven voor 4 nieuwe werkgroepen en deze te begeleiden. Er waren ongeveer 25 aanmeldingen. Dit 

is redelijk veel. Met ieder van hen zijn gesprekken gevoerd, waarna de Wijkraad besluiten heeft 

genomen over het wel dan niet geschikt zijn van de kandidaat. De afgewezen kandidaten hebben 

hierover een brief ontvangen. Woensdagavond 25 september zullen de nieuwe werkgroepleden 

worden geïnformeerd, in aanwezigheid van de wijkraad, door Stadsdeelmanagement,over het 

vervolg en werkwijze van de toekomstige werkgroepen. 

 

7b. Stand van zaken nog te besteden budget per buurt 

Tijdens de wijkraadvergadering zou een overzicht komen van nog te besteden budget per buurt. 

Inmiddels heeft de actualiteit de wijkraad doen besluiten om deze bedragen niet in dit verslag op te 

nemen: 

1.Aangezien er nog aanvragen lopen is hen top dit moment niet te zeggen hoeveel budget er 

voor elke buurt precies beschikbaar is 

2.Op dit moment zijn er gesprekken gaande over de bezuinigingen op de wijkbudgetten voor de 

komende jaren. 

   De hoogte van die bezuiniging hangt mede af van het budget welke over blijft dit jaar voor de 

Wesselerbrink. 

De wijkraad is in gesprek met Stadsdeel management en andere wijkraden om hierover 

afspraken te maken. 

De wijkraad hoopt tijdens de openbare bijeenkomst (14 november)over wijkbudgetten hierover 

meer duidelijkheid te kunnen geven 

 

De Wijkraad heeft vanaf 8 mei de taken van de werkgroep overgenomen, dus er moest een 

inhaalslag worden gemaakt. Ook de vakantie van de Wijkraad viel in de afgelopen periode, 

waardoor er nog meer vertraging werd opgelopen. De Wijkraad vraagt nu aan een ieder om kalmte 

te bewaren en gewoon door te gaan met het indienen van aanvragen. Als er klachten zijn, dan s.v.p. 

melden bij de Wijkraad, zodat er  iets aan kan worden gedaan. Wat er vandaag in de krant staat over 

een aanvraag, is al door de Wijkraad uitgezocht en de aangevraagde picknickbanken zullen z.s.m. 

worden geplaatst. 

H. Fockens vraagt of de overgebleven bedragen weer naar volgend jaar overgeheveld zullen 

worden. B. Siemerink deelt mee dat een deel van het geld naar buurtoverschrijdeinde projecten 

gaat. Ook hierover hoopt de wijkraad meer helderheid te kunnen geven op 14 november. 

 

8.Dit punt is vervallen. 

Dhr. Vosskuhler is verhinderd vanwege werkzaamheden. 

9. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of de notulen eerder op de website kunnen worden geplaatst. Dit zal gebeuren, 

maar wel met de vermelding “in concept”, omdat de notulen pas officieel in de volgende 

vergadering kunnen worden vastgesteld. 

De heer Kromhout van der Meer vertelt dat Dhr. Vosskuhler hem heeft gevraagd mede namens hem 

het woord te voeren, omdat hij niet aanwezig kan zijn. Hij vindt dat de wijkraad de vrijwilligers uit 

de voormalige werkgroep op schandalige wijze heeft behandeld. Er ontspint zich een discussie 

waarin de voors en tegens van het niet aftreden van de huidige Wijkraad aan de orde komen.  
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De heer Kromhout van der Meer stelt voor dat de huidige wijkraad stopt en dat hij het met een 

groep overneemt, zonder steun van Alifa. De wijkraad gaat hier niet in mee. Zij blijft aan als 

wijkraad, versterkt met 4 nieuwe leden die na eerst volgende openbare bijeenkomst formeel lid zijn. 

Ook worden er vragen gesteld over hoe situaties waarin wijkraad en werkgroep verzeild zijn geraakt 

kunnen worden voorkomen. Antwoord vanuit de wijkraad is dat het begint met goede afspraken en 

dat een basis van vertrouwen belangrijk is.  

Uiteindelijk is de eindconclusie dat men nu eens vooruit moet kijken en niet bij het verleden moet 

blijven stilstaan. Er wordt gehoopt dat de aanwezigen deze mening zullen delen en dat we samen 

alles tot een goed einde zullen brengen. 

 

10. Sluiting 
B. Siemerink deelt mee dat er nog geen datum is voor de volgende openbare Wijkraadvergadering, 

aangezien er eerst een openbare vergadering komt van de Wijkraad met de nieuwe werkgroepen 

wijkbudgetten, waarin de nieuwe werkgroepleden zich zullen voorstellen. 

Inmiddels zijn beide data bekend en (elders) op de website van de Wijkraad te vinden 

Hierna bedankt hij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een 

hapje en een drankje. Hij wenst de aanwezigen na afloop wel thuis. 

 


