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IN CONCEPT   
 
Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag 19 december 2013 
Locatie: Speeltuin ’t Pölboske 
 
Aanwezig van het bestuur: J.Kolz, M. Barquioa, I. Heetla (voorzitter), P. van Herpt, F. 
Wessing en L. Vo (notulist) 
Afwezig met afmelding: J. Venturini 
 
Notulen verzonden aan: Aanwezigen, afwezigen, webteam Wesselerbrink.com, wijkagenten 
en stadsdeelmanagers. 
 

 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door I.Heetla. Ze verwelkomt de aanwezigen op de laatste 
openbare vergadering van wijkraad Wesselerbrink dit jaar.  
 
2. Mededelingen 
 I.Heetla deelt mee dat J.Venturini afwezig is; J.Venturini heeft zich ziek gemeld. 
Naar aanleiding van het VUE traject dat de wijkraad heeft gevolgd, deelt I. Heetla mee dat 
C.Hofmann en Y.Haddad geen deel meer uitmaken van de wijkraad en dat M.Barquioa per 1 
januari 2014 gaat stoppen met de Wijkraad. Wijkraad Wesselerbrink is hard op zoek naar 
nieuwe leden. Verder legde I.Heetla de onderlinge taken uit van de wijkraadsleden naar de 
bewoners toe: J.Kolz zal de meeste taken van de penningmeester op haar nemen. Door de 
velen taken die onder het secretariaat vallen heeft de wijkraad besloten het secretariaat op te 
splitsen  in 2 hoofdtaken: F.Wessing zal het algemeen secretariaat op zich nemen en 
J.Venturini & L.Vo gaan het secretariaat wijkbudgetten als taak op zich nemen. P.van Herpt is 
algemeen bestuurslid en I.Heetla zelf zal de taken van de voorzitter op zich nemen.  
 
3. Vaststellen van de agenda 
Agenda is vastgesteld zonder wijzigingen 
 
4. Bijpraten met stadsdeel management en wijkagent 
I.Heetla deelt mee dat wijkagent niet aanwezig is. Van stadsdeelmanagement is K.Bosman 
aanwezig.  
 
Mededelingen vanuit stadsdeelmanagement: 
Bij de inrichting van het terrein van het Oosterveld hebben er veel gesprekken 
plaatsgevonden met tientallen bewoners. Er zijn nu twee verschillende schetsen, die ze nu 
proberen te matchen. In januari zullen er meer resultaten zijn.  

- De Omgevingsbeheergroep is opgestart en is begonnen met het meedenken en 
meepraten om de voorzieningen van en in de buurt te verbeteren. 

- Wesselerbrink houdt zich nu meer bezig met de buurt de Posten. Er zijn velen 
enquêtes gehouden. Op 28 januari wordt de programma in de stadsdeelcommissie 
raad vastgesteld. 
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- In Wesselerbrink wordt er meer toezicht gehouden, ivm afsteken van vuurwerk 
- K.Bosman nodigt aanwezigen uit voor het nieuwjaarsbijeenkomst in het service 

centrum zuid op 7 januari vanaf 16.30 uur.  
- Na morgen, vrijdag 20 december, heeft de stadsdeelcommissie 2 weken vakantie 

  Actie: L.Vo zet locatie vergaderingen stadsmanagement op wesselerbrink.com 
 

Vanuit de bewoners wordt er aangegeven dat er een nieuwe fietspad is geplaatst op de 
Buurserstraat en dat ‘die kronkel’ volgens haar levensgevaarlijk zijn.  
 Actie : K.Bosman geeft dit door aan de verkeersdeskundige. 
 
Vanuit de bewoners zijn er onduidelijkheden over het convenant. Er zijn volgens de bewoners 
regels opgesteld met de gemeente: voor wat, hoort wat.  De bewoners geven aan dat Mark 
Verheijden en Marcel Bouwhuis hier meer vanaf weten. Moeten vrijwilligers hun schade zelf 
betalen, terwijl ze werk verrichten voor de gemeente?. 
 Actie: Kees checkt de contracten na over verzekeringen van de vrijwilligers.  
 
5. Vaststellen van de agenda 
Bij de notulen van de openbare bijeenkomst van 14 november missen de bewoners bij punt 8 
bij de rondvraag dat I.Heetla de aspirant-leden tot officiële leden heeft benoemt 
Actie: L. Vo past dit aan en stuurt de definitieve notulen naar het webteam, die het 
vervolgens weer op de website van wesselerbrink.com zal plaatsen. 
 
Er wordt geklaagd vanuit de bewoners dat de notulen en agenda te laat op de site komen . 
L.Vo heeft dit erkend en haar excuses voor aangeboden. L.Vo heeft toegezegd haar best te 
doen de notulen eerder op de site te laten plaatsen. 
 
6.  Bestedingsplan 2014 in concept 
Door middel van een PowerPoint presenteerde F. Wessing het bestedingsplan 2014 in 
concept aan de bewoners. 
6a.  Stand van zaken van financiën  
Afgelopen maandag d.d. 16 december is de motie van D66 : tegen bezuinigingen in de 
wijkbudgetten, met een grote meerderheid, aangenomen, alleen ChristenUnie was hier op 
tegen. Wesselerbrink neemt maar liefst  €153.000 euro mee. Het nog te besteden budget in 
2013 neemt Wesselerbrink mee naar 2014 
De indeling van Zuid is aangepast van de buurt Posten,’t Lang, Oosterveld en Bijvank  in Noord 
–West, Noord – Oost, Zuid- West en Zuid - Oost.  
Er is uitgebreid inhoudelijk gegaan op de financiën van 2012 en het blijkt dat voor de 
kinderen van Zuid het meest aan wordt besteed. Er is in totaal €139.000 euro uitgegeven in 
2012.  
De cijfers van 2013 heeft de Wijkraad nog niet compleet omdat het nog wachten is op de 
stadsdeelmanagement. Zodra de wijkraad het overzicht duidelijk en compleet heeft zal dit 
teruggekoppeld worden aan de bewoners. Verwachting is in het nieuwe jaar 
6b. 2013 vs 2014 
Vanuit de ideeën van de bewoners van op de laatste openbare bijeenkomst met als thema 
wijkbudgetten d.d. 14 november komen de speerpunten verkeersveiligheid en de 
jongerenwijkraad in het bestedingsplan  2014 in concept van de wijkraad Wesselerbrink 
F.Wessing deelt mee dat de bestedingsplan 2014 in concept ter inzage ligt voor  na de 
vergadering. Na goedkeuring van de gemeente zal de bestedingsplan online ge plaatst 
worden. Op 12 januari levert de Wijkraad uiterlijk het definitieve plan in. 
F. Wessing attendeert allen er op dat er  vanuit de gemeente strengere controle zal zijn bij de 
verantwoordingen. Wanneer deze niet correct zijn zal de gemeente het geld terug eisen. De 
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wijkraad geeft mee: Wanneer je vooraf al weet dat je geen originele facturen en bonnen kan 
verkrijgen, communiceer dit dan met de werkgroep en het stadsdeelmanagement die je 
aanvraag gaan behandelen. 
6c. Inbreng bewoners 
- Er is een compliment gekomen voor de wijkraad voor het vele werk om meer transparanter 
te zijn  
- Er is een vraag gekomen of de werkgroep een andere speerpunt kunnen hebben dan de 
wijkraad; bv dat de posten voor duurzaamheid wilt gaan. De wijkraad geeft aan dat de 
spelregels zullen gelden voor alle werkgroepen wijkbudgetten. Wanneer de ene werkgroep 
zich meer wil  richten op duurzaamheid of jongeren of veiligheid etc. daarvan vindt de 
wijkraad dat de werkgroep dat zelf voor de buurt mag en kan bepalen. 
- Er is ook een vraag gekomen wat nu de spelregels zijn voor stichtingen, verenigingen en 
scholen. De kleine commissie bestedingsplan 2014 (I.Heetla, P. van Herpt en F.Wessing) van 
de wijkraad geeft aan het  maximale bedrag van aanvragen van bewonerscommissies af te 
willen schaffen.  
- De voorzitter van VIVA bracht in omtrent de regels  eten en drinken: dat het niet ten koste 
mag gaan van kinderen die een gezonde maaltijd krijgen. Onder de bewoners geeft er 1 aan, 
dat ze bezig zijn met het zelf kweken van eten en dat hij bereid is om dit te delen met de 
voorzitter van VIVA  
Het voorstel vanuit de bewoners is om eten en drinken wanneer het educatief of 
opvoedkundig is toe te staan.  
De bewoners brachten in om een beleidspunt in de bestedingsplan te plaatsen:  Om 
vrijwilligers te blijven stimuleren, wel een BBQ feest te geven uit dankbaarheid aan de 
vrijwilligers en voor een sterkere sociale samenhang voor de wijk Wesselerbrink.   
- Bij een bewoner viel het op dat er op de website een begroting staat van de Wijkraad van 
€30.000,- en dat dat 20%  van de wijkbudgetten is. I.Heetla legt uit dat webteam, Brinkpraat 
er ook nog in begroot was en dat zij volgend jaar niet meer in de begroting van de wijkraad 
zitten.   
- Namens Bewonerscommissie Lintveldebrink bracht  M. Klaucke  een klacht in. Hij vindt dat 
zijn aanvraag niet goed is behandeld. Hij heeft het gevoel dat hij van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd.  Hun aanvraag (aanvrager is S.. Bleijenberg) werd behandeld door werkgroep 
de Posten,maar de behandelaar kwam met een kind aan, dit heeft de bewonerscommissie het 
gevoel gegeven dat ze ook niet serieus worden genomen. Ze geven aan dat de procedure en 
het contact beter mag en kan.  
 Actie: De wijkraad geeft aan klacht bewonerscommissie Lintveldebrink  intern te 
bespreken en dan dit terug te koppelen aan de werkgroep wijkbudgetten de Posten 
-Meneer Brummelhaus vraagt hoe het zit met zijn aanvraag van de kinderboerderij. F.Wessing 
geeft na meerdere malen geprobeerd met meneer Brummelhaus contact te maken niets te 
hebben gevonden over zijn aanvraag. Meneer Brummelhaus laat het voor dit jaar zitten.  
  
F.Wessing benadrukt dat alle correspondentie via het secretariaat van de Wijkraad moet gaan 
en niet via het secretariaat van de werkgroepen wijkbudgetten.  
 
- R.de la Parra heeft zich verdiept in de aanvraag inkr8 en maakt bezwaar tegen de aanvraag. 
(de presentatie van de aanvraag Inkr8 is  uitgesteld door Alifa i.s.m. Wijkraad naar het nieuwe 
jaar.). Volgens R. de la Parra is de aanvraag Inkr8 in tegenstrijd met de regels van de 
gemeente. Hij vraagt aan Alifa (aanwezig: B. Siemerink, opbouwwerker) waarom niet de 
deskundigheid en methodiek lokaal binnengehaald kan worden  i.p.v.  150 km verderop. B. 
Siemerink deelt mee dit punt mee te nemen en het bespreekbaar te maken met zijn team.  
 



4 

 

- F.Wessing sluit dit punt af met een organogram op Powerpoint hoe de Wijkraad 
Wesselerbrink er in 2014 uit zal zien.  
 
7. Datum volgende openbare vergadering 30 januari 
De correcte nieuwe datum voor de volgende openbare vergadering is 30 januari, de locatie 
volgt nog via de website.  
 
8.  Rondvraag 
Speeltuin Tuindorp  nodigt alle aanwezigen uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op  8 januari 
om 18.30 uur . 
Vanuit de bewoners komt de vraag of de Wijkraad de openbare vergaderingen bekender kan 
maken, voor een grotere en meer gekleurde opkomst. I.Heetla geeft aan dat het algemeen 
bekend is dat er meestal dezelfde bewoners telkens aanwezig zijn op openbare vergadering, 
maar ze zal dit punt meenemen.  
 
9.  Sluiting vergadering 
J.Kolz kondigt aan dat iedereen een borrel  aan de bar kan halen en dat de hapjes worden rond 
geserveerd. I.Heetla sluit de openbare vergadering af .  
 
 


