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VERSLAG WIJKBIJEENKOMST GEEF DE WIJK RAAD - 09.03.2017 

Aanwezig : 18 personen volgens de presentielijst,  waaronder enkele bewoners 

en genodigden. 

1.Opening door de voorzitter Peter van Herpt. 

Peter van Herpt opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 

A - voorstellen van het bestuur. 

De voorzitter stelt de leden van het voor. Henk Siekmans als nieuw bestuurslid 

B - mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 

C - wijkagent(en) - 

De wijkagent deelt mee, dat hij periodiek spreekuur heeft. Verder geen ernstige 

ontwikkelingen in de wijk. 

D - Stadsdeelbeheer of stadsdeelmanagement.  

Anneke Stauttener vertelt het een en ander over de Tafel van Marcelis bij de Posten - de 

tafel is genoemd naar de onlangs overleden directeur van de Posten. 

Op 20 mei 2017 zal er een feest plaatsvinden. 

Er komt een route naar de Kinderboerderij. 

Verschillende onderdelen zullen aan bod komen, waaronder cultuur en sport. 

De vraag is : kan de Wijkraad hier ook aan meedoen? 

2.Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3.Notulen vorige vergadering d.d. 22 september 2016. 

Er worden vragen gesteld betreffende de stoplichten aan de Wesselerbrinklaan en de 

mogelijkheden voor een rotonde. Jeroen Lieverdinck is bezig met het onderzoek. 

Jan Winter is een nieuw bestuurslid van de Wijkraad Wesselerbrink. 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd met 2 aantekeningen:  

nieuw bestuurslid Jan Winter en sint&piet intocht wordt verzorgd.  

4.OBS Het Lang - alles in 1 school. 

Ellen Rauwenhorst - directeur van de OBS Het Lang - geeft een duidelijke presentatie. 

In de presentatie komt duidelijk naar voren, dat de school het centrum van de buurt moet 

worden, waarin verschillende activiteiten worden geconcentreerd. 
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Activiteiten, die hier onder meer plaatsvinden, zijn - 

- Huiswerkbegeleiding. 

- Taallessen. 

- Logopedie. 

- Gesprekken met partners. 

- Op bezoek bij de bieb. 

Op 20 april zal er een kick-off  plaatsvinden. Er zijn financiële middelen beschikbaar voor drie 

jaar. Na drie jaar moet de school zelf kunnen doorgaan. 

5.Presentatie aanvragen boven gestelde 5000,00 euro. 

A-  Huiswerkbegeleiding. 

Er wordt een duidelijke presentatie gegeven : 

- Voor wie is de huiswerkbegeleiding bedoeld? 

- Financiering. 

- Iedereen verdient een kans op een perspectief. 

Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt, dat dit een wijk overschrijdende activiteit is en 

dat men hiervoor bij de gemeente moet aankloppen. Vertegenwoordiging vanuit SP heeft 

gisteren afgemeld. 

B - Wijkraad - Peter van Herpt en Jan Winter. 

Er wordt een presentatie gegeven over de begroting van de wijkraad voor 2017. 

Welke inkomsten en uitgaven worden er verwacht in 2017. 

Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt, dat de huur wel erg hoog is in vergelijking met 

de vorige locatie. 

De voorzitter geeft aan, dat hier een aantal voordelen tegenover staan in vergelijking met de 

vorige locatie. 

De penningmeester geeft aan, dat de begroting van 2018 een ander beeld zal geven en 

gerelateerd zal zijn aan de cijfers van 2017. 

C - Redactie. 

- Wat doet de redactie? 

- Waaruit bestaan de financiën? 

- Men zoekt meer mensen. 

6 - Presentatie Bestedingsplan 2017 in concept. 

Marcel Kobes presenteert het Bestedingsplan 2017  

- Er zijn enkele veranderingen t.o.v. 2016. 

- Het Bestedingsplan van 2018 zal anders worden samengesteld. 
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- De namen van de werkgroepsleden en redactie zijn niet meer opgenomen in het 

Bestedingsplan van 2017. 

- De klachtenprocedure is ook anders van opzet. 

- Wijkbudgetten zijn voor alle bewoners van de wijk. 

- Er zijn regels voor de aanvragen. 

7 - Zeepkist. 

Er zijn geen punten aangeleverd voor de zeepkist bij de secretaris. 

8 - Ronvraag en sluiting. 

Een aanwezige geeft aan, dat hij zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief, maar heeft deze 

tot nog toe niet ontvangen. Is voorlopig On Hold geeft de redactie aan. 

Vervolgens dankt de voorzitter de aanwezigen voor haar of zijn inbreng en wenst iedereen 

wel thuis. 

 

 

 

 

 

 


