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Verbeterde Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag 18 September 
Locatie: Speeltuin ’t Pölboske 
 
Aanwezig van het bestuur: J.Kolz, , P. van Herpt ( voorzitter), F. Wessing  (notulist) 
Afwezig met afmelding: J. Venturini Ling Vo 
 
Notulen verzonden aan: maillijst openbare notulen. 
 

 
1. Opening 
De vergadering werd geopend door Peter van Herpt. Hij verwelkomt de aanwezigen op de 
openbare vergadering van wijkraad Wesselerbrink . 
 
2. Mededelingen 
 
 
3. Bijpraten met stadsdeel management en wijkagent 
Peter meldt dat wijkagent niet aanwezig kan zijn en dat de nieuwe  medewerker  Stadsdeel 
management ( de vervangster voor Kees Bosman) Zarina Dihal-Chedi  zich zal voorstellen en 
de mededelingen doet. 
 
 mededelingen stadsdeelmanagement 
 Zarina stelt zich voor en geeft aan dat ze Kees per 1 december opvolgt. 
 De DOEN beurs  ( een beurs voor werkzoekenden  onder langdurig werklozen) 
 vanwege succes weer in November wordt gehouden organisatie,s uit Zuid   kunnen 
 zich aanmelden voor deze  beurs via stadsdeel management . 
 Er op 20 september een sport infomarkt is. 
 Bewoners Oosterveld zijn nog in gesprek over invulling speelveld  
 Zenderenbrink  klaar is en de eerste bewoners er zijn. 
Vervolgens komt er vanuit de zaal een vraag over de waterpartij op de kop van de 
Wesselerpark" Ik voel me Zuid  "deze stinkt. Hierop  neemt Zarina actie  
 
 
4. Vaststellen van de agenda 
Deze wordt zonder veranderingen  aangenomen. 
 
5.  Notulen  vergadering  12 juni . 
Hier ontbreekt de mededeling over het stoppen van Irma Heetla als voorzitter en 
wijkraadslid,deze worden daar als nog in opgenomen .verder zijn ze ongewijzigd 
goedgekeurd. 
tevens blijkt bij bespreken notulen dat er problemen met openen op website waren en deze 
niet  aan iedereen verstuurd  waren. 
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6. Presentatie communicatie mogelijkheden in de wijk. 
 
 De presentatie wordt gestart door Robert aan de Stegge  van het webteam. 
 Deze heeft via een PowerPoint presentatie een helder verhaal waarin niet alleen de 
 mogelijkheden maar ook de beperkingen van communiceren via diverse elektronische 
 hulpmiddelen zoals telefoon tablet computer en  muurkrant  . 
 In deze presentatie wordt ook de mogelijkheid van abonneren op een nieuwsbrief 
 besproken hier wordt door iedereen zeer positief gereageerd  waarop Robert toezegt 
 daarmee aan de  slag  te gaan. 
 Ook kan de conclusie worden getrokken om altijd bij ieder contact stukje voor krant 
 etc. er verwezen moet worden naar de website . 
 Verder zijn er vanuit de aanwezigen wat opmerkingen over werking button bij 
 veranderen adresgegevens bewonerscommissie,s  , dat via web gemeente het adres 
 van wijkraad  nog op Hertmebrink staat .Er worden suggestie,s gedaan over scherm bij 
 apotheek stadsgids en krant van de ANBO. 
 Daphne Toorman van Domein biedt aan adressen van bewonerscommissies uit hun 
 bestand door te geven ,Goed idee om ook de andere coöperaties hier over te 
 benaderen . 
 Ook kunnen we gewoon stukjes aanleveren aan stadsredactie van de Tubantia voor 
 plaatsing in krant . 
 
 Onderwerp facebook gaat niet door vanwege afwezigheid jongerenwijkraad 
 ook is er een afmelding van spreker voor mijn buurt app ( hier vertelt Peter toch iets 
 over) 
 
 Vervolgens vertelt Francis  over het idee van een muurkrant in het winkelcentrum daar 
 zijn oriënterende gesprekken  met winkeliersvereniging Zuid en beheerder 
 winkelcentrum gevoerd hier liggen mogelijkheden  echter over de exacte invulling van 
 zo’n plan is nog veel onduidelijk; 1 super scherm, of  3 kleine ? Hoe bouw je een 
 dynamische inhoud  en wie gaat dat doen?  
  Een schatting van de kosten a € 20.000,=  wordt daarbij gegeven. Het idee krijgt veel 
 instemming van aanwezigen . De tip wordt gegeven om eens in de sportschool te kijken 
 daar wordt ook  met schermen gewerkt .  
  
 Peter geeft vanwege afzegging spreker  Kaj blokhuis van de mijn buurt App een verslag 
 van gevoerd gesprek met bouwers mijn wijkapp  de mogelijkheden  en de daaraan 
 verbonden kosten  ( eerste jaar 800 euro en vervolgens 600 euro per jaar). 
 
 Hierna geeft  Hans Zwiers een communicatiedeskundige uit de Posten  een presentatie 
 over  communicatie met  titel; Help ze praten terug. 
 Een helder verhaal over de veranderringen  in de manier waarop we tegenwoordig 
 communiceren  . Over het doel van communiceren , de valkuilen waarin  de meeste  
 mensen die via het web willen communiceren vallen. 
 Dat juist hoe meer er terug gepraat wordt hoe beter er gecommuniceerd wordt en hoe 
 meer er verbonden wordt  de rol van kwaliteit en lange termijn doelen daarbij. 
 Kort om een zeer verhelderend en inspirerend betoog. 
 
 7. Datum volgende openbare vergadering 20 november 
          Locatie; Leger des Heils 
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8.  Rondvraag 
Tim Roozeboom vraagt hoe het staat met de uitbreiding wijkraad , Peter antwoord ,  dat 
gebeurt via  oproepen in Brinkpraat en op de web site. En via persoonlijke benadering.  
Verder vertelt Tim over een Buurt energie avond op 2 oktober bij Tuindorp  begint om 17.00 
uur en duurt tot 21.00 uur  mensen  die willen komen kunnen zich hiervoor  aanmelden bij 
hem 
9.  Sluitng vergadering 
Peter kondigde aan dat iedereen een consumptie  aan de bar kan halen en  sluit de openbare 
vergadering .  
 


