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 Concept  Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag  20 november 
Locatie: Leger des Heils  
 
Aanwezig van het bestuur: ,P. van Herpt ( voorzitter), F. Wessing  (notulist) Jolanda 
Venturini  en aspirant leden M.  Kobes, G .Luimes  
Afwezig met afmelding: J. Kolz, 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 
 Er zitten vandaag 2 nieuwe aspirant leden  Marcel Kobes en Gerrit Luimes  deze worden 
 in het bijzonder welkom geheten  
  
 Initiatief kracht is op zoek naar vrijwilligers aanmelden bij  S.C.Z. 
 Ook is de wijkraad zelf nog op zoek naar nieuwe leden bestuur,   
 
 Een vraag  van  L. Kuperus:  notulen wel ontvangen maar agenda  niet  Dit wordt 
 uitgezocht. 
 
 
3. Bijpraten met stadsdeel management en wijkagent 
 
 We wijken af van agenda vanwege afspraak  wijkagent . 
 Deze vertelt dat verkeerscontrole,s  uitwijzen dat het erg meevalt met te hard rijden. 
 er hebben de afgelopen tijd 2 controleurs op diverse locaties controles gehouden . 
 Opmerking bewoner; brinken zijn slecht te controleren 
 vraag ; Leunenberg  is deze gecontroleerd ? 
 Nee op het Leunenberg  is niet gecontroleerd. deze is niet te controleren. 
 Het Leunenberg is een preventieve locatie welke verkeersremmend zou moeten 
 werken Dat doet het niet . 
 Dan zijn er in verband met controle afsteken vuurwerk de volgende hotspots 
 vastgesteld ;Lintveldebrink,winkelcentrum Wesselerbrinkpark,scholen het Cruijf-court  
 en speeltuin Tuindorp. 
 opmerking; er zou achter groepen aan moeten worden gegaan deze lopen vuurwerk 
 gooiend door de wijk, 
 Ook hier wordt in voorzien er zijn 2 groepen welke daarvoor speciaal in de gaten 
 worden gehouden, Hiervoor is extra  toezicht door gemeente ingehuurd. 
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 Vervolgens meldt Necdet dat overlast  in geheel Zuid  en Wesselerbrink in bijzonder  
 sterk is afgenomen. 
 
 
 Kees Bosman  van staddeelmanagement is deze keer voor het laatst  hij gaat met  
              pensioen. 
 Op 2 december is er vergadering van de stadsdeel commissie  in het Stroinkshuis. 
 
 De werkzaamheden  bij het Terrein Oosterveld beginnen in week 50. De  
              Verwachting is dat deze in maart 2015 klaar zijn. 
  
 Op 21 november vindt opening van nieuwbouw Leger des Heils  plaats een ieder is hier 
 voor uitgenodigd. 
  
 De vraag, over het niet werken en stinken pomp,  gesteld in de vorige vergadering  kan  
              nog niet definitief worden beantwoord , Het hangt van bezuinigingen af of de fonteinen 
              nog  aangezet worden.  De raad beslist deze week daarover. Tonnie Loevering  vertelt 
             wel dat pomp  stuk is. 
 
 Er volgt een vraag en discussie over het vernietigen van speeltoestellen  in andere 
 wijkdelen. Deze zijn dan waarschijnlijk niet van gemeente  maar van coöperaties  er 
 wordt uitgezocht of deze toestellen kunnen en mogen worden geplaatst  in andere 
 wijken. Dit wordt agenda punt voor volgende vergadering . 
 
4. Vaststellen van de agenda 
 Deze wordt zonder veranderingen  aangenomen. 
 
5.  Notulen  vergadering  18 september 
  
 Er wordt gevraagd voor vermelden kosten muurkrant € 20.000,=  dit is zo genoemd 
 tijdens presentatie gegeven in de vorige openbare vergadering,  door F.Wessing. 
 Ook wordt hier de opmerking gemaakt dat we zo op het scherm van Nettorama  kunnen. 
 Dit zal worden onderzocht ondanks het feit dat de Nettorama  niet in de Wesselerbrink 
 ligt waardoor volgens de wijkraad deze locatie niet centraal is. 
 De notulen worden verder  goedgekeurd. 
  
 
6.  Ondernomen acties t.a.v. onderwerp communicatie.  
 
 Er is 2 weken een nieuwsbrief gelanceerd  door webteam , deze is ook gespamd naar 
 alle aanwezige vorige vergadering  Ondertussen al 52 abonnees, u kunt zich via de 
 website www.wesselerbrink.com   inschrijven voor deze nieuwsbrief. 
 
 Ook is er voortgang geboekt met de muurkrant in het winkelcentrum  hierover volgt 
 een aparte presentatie .  De presentatie is terug te vinden op 
 www.wesselerbrink.com       
 
 Hierop volgt een zeer geanimeerde discussie, waarvan de volgende vragen een 
 antwoord krijgen in  de volgende openbare vergadering.. 
 
 

http://www.wesselerbrink.com/
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 Is er onderzoek gedaan na het floppen van een zelfde initiatief in Velve Lindenhof.? 
 Waar lag dit aan .? 
 Hoe is de besluitvorming bij grote uitgave posten  in andere wijkraden geregeld? 
 De laatste vraag kwam naar voren na uitleg F Wessing over het bestedingsplan  van de  
             stichting wijkraad Wesselerbrink .  Voor  bestedingen boven de 5000 euro  dient er  een  
              presentatie tijdens een openbare vergadering  plaats te vinden , Maar dat de 
 beslissing uiteindelijk bij de werkgroep ligt welke over deze uitgave beslist. Deze  
             neemt  meningen suggestie,s  en opmerkingen mee in beslissing. In het geval van de 
 muurkrant is het zo dat werkgroep Wijkbreed  bestaat uit een afvaardiging van iedere  
 werkgroep  wijkbudget ( het Lang,Bijvank,de Posten en Oosterveld)  Daarbij zitten  
             tevens contactpersonen uit de wijkraad  en een vertegenwoordiging van de gemeente  
 Dan volgt de vraag of de Wijkraad  de wijkapp  heeft  meegenomen  in besluitvorming .  
             Hierover leest u meer in notulen  van 18 sep.. 
7. pauze. 
 
8. voorstellen aspirant leden. 
 De aspirant leden stellen zichzelf voor. 
        
9.  Evaluatie bestedingsplan 2014 en input bestedingsplan 2015 . 
  
 Er wordt een presentatie gegeven ( ook deze is terug te vinden op de website 
 www.wesselerbrink.com  met titel bestedingsplan 2014) Hierin veel cijfers: hoeveel is 
 er uitgegeven,waaraan en hoe staat dat in verhouding met voorgaande jaren  Wat is de 
 verwachting voor 2015  Hoe liggen de verhoudingen wijkbudgetgroepen onderling. 
 Een en ander met grafieken inzichtelijk gemaakt .  
 
 Hierop zijn de volgende vragen gekomen: 
 
 Er ontbreekt tot op heden een ijst met overzicht van aanvragen . 
 Dit klopt er is echter een webased verwerkingsprogram  welke in januari van start zal 
 gaan zodat deze omissie    in 2015 tot het verleden behoord . 
 Ook plaatst  de wijkraad in januari een lijst over 2014 op de website met nummers en 
 namen van aanvragen per werkgroep wijkbudgetten. 
 
 Dan ontstaat er een discussie over de toon van regels Het lijkt Hans Zwiers beter om  
         eens  na te denken over wat mag wel in kader van beter communiceren   
 De wijkraad is het eens met deze suggestie en wil graag met Hans bekijken hoe  één en 
 ander te verwezenlijken. Allicht dat dit al in bestedingsplan 2015 meegenomen kan 
 worden. 
 
10.    Rond vraag en sluiting. 
 
 Een vraag voor vermelding klachten nummer openbaar groen te plaatsen op de website . 
 Deze zal aan het webteam worden doorgegeven. 
 
 
11.  Volgende openbare vergadering. 
 donderdag 22 januari in speeltuin Tuindorp. 
 
12 . Sluiting vergadering. 
        Voorzitter Peter van Herpt  sluit de vergadering. 


