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Notulen openbare bijeenkomst 

Wijkraad Wesselerbrink met als thema 

Wijkbudgetten 

Datum: Donderdag 14 november 2013 

Locatie: OBS ‘t Lang 

Aanwezig van het bestuur: C. Hoffman (vice-voorz.), J. Venturini (secr.), Y. Haddad (alg. lid) en M. 

Barquioa (alg. lid). Tevens waren aanwezig B. Siemerink (Alifa) en de aspirant-leden I. Heetla (techn. 

voorzitter), P. van Herpt, F. Wessing en L. Vo. 

1. Opening 

I. Heetla opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze deelt mee dat de vergadering in het 

teken staat van de Wijkbudgetten. 

2. Mededelingen 

J. Kolz (penn.) is vanavond wegens ziekte afwezig. Bertus Siemerink (opbouwwerker Alifa) geeft aan 

dat de presentatie van aanvraag Inkr8 vanavond niet door zal gaan. Later in de vergadering een 

verdere toelichting 

3. Vaststellen van de agenda 

Er wordt wel meegedeeld dat de presentatie bij punt 6 vervalt. Er zal wel een korte toelichting 

volgen. 

4. Voorstellen van de nieuwe leden van de werkgroepen wijkbudgetten 

Aan de hand van een organogram worden het bestuur en de nieuwe werkgroepen gepresenteerd. I. 

Heetla geeft hierbij een toelichting. Na deze vergadering zijn de aspirant-leden volledig lid van het 

bestuur. Ook de leden van de Brinkpraat, het Webteam en de jongerenwijkraad worden voorgesteld. 

5. Stand van zaken wijkbudgetten 

Bezuigingen: F. Wessing geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een uitgebreide 

toelichting (zie bijlage 1). 

Bestedingsplan Wijkraad Wesselerbrink 2014: De bewoners kregen de gelegenheid om hun ideeën 

naar voren te brengen  Daaruit is gebleken dat de bewoners de volgende speerpunten volgend jaar 

ook in het licht willen brengen (zie ook bijlage 2): 

 verkeersveiligheid, 

 bewonerscommissies, 

 speeltoestellen en 

 jongerenwijkraad. 

6. Presentatie aanvraag Inkr8 

Bertus licht toe dat Alifa te maken heeft met grote bezuinigingen, in samenspraak met de Wijkraad is 

besloten de aanvraag uit te stellen tot nader orde. Tevens wilt Alifa Inkr8 inzetten als methodiek. 

Hiermee komt de aanvraag inhoudelijk er anders uit te zien. Bertus laat weten  dat de aanvraag in 

http://www.wesselerbrink.com/images/documenten/NotulenWijkraadWesselerbrink14november2013bijlage1.pdf
http://www.wesselerbrink.com/images/documenten/NotulenWijkraadWesselerbrink14november2013bijlage2.pdf
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veranderde versie in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw door de wijkraad en Alifa aan 

de bewoners van de wijk kan worden voorgelegd. 

7. Presentatie opening opnamestudio WOW 

Vanuit de jongerenwijkraad WOW gaf Ibrahim Kacem, ondersteund door Nigel Kloer en Jeffrey 

Endeman (moest helaas eerder weg)  met enthousiasme een toelichting over de opening van 

muziekstudio StudiWoW gevestigd in het Magneetje. Hij deelde mee dat jongeren iedere 

donderdagavond welkom zijn om mee te doen aan workshops of om zelf muziek te maken en 

benadrukte erbij dat alles onder goede begeleiding gebeurd. Daarnaast wordt er wel een 

tegenprestatie van de jongeren verwacht als ze gebruik maken van de opnamestudio; d.m.v. iets 

voor de buurt te doen.  

8. Rondvraag 

Nu de aspirant-leden 2 openbare bijeenkomsten hebben gevolgd benoemt I.Heetla de aspirant-leden 

tot officiële leden. 

9. Sluiting Vergadering 

Met groot applaus vanuit het publiek voor de voorzitster werd de openbare bijeenkomst thema 

Wijkbudgetten door I. Heetla afgesloten. 

 

 


