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leden die een * voor hun naam hebben waren aanwezig.
* Bep van Kouwen – bestuurslid, * Bram van Assema – Vredebestlaan,
* Carel Bloemsma – bewoner, * Carel de Graaf – bewoner, * Co Blankenstein – bewoner,
Colinda van der Molen – bewoner, Coletta Bakker – bewoner, * Cor van het Land – bestuurslid,
Esther Dekker – bewoner, Farib – Bakkerlaan, * Han Trouwee – secretaris,
* Henk Vonk – penningmeeste, * Jack Broeren – Hesselaan,
Johan en Liesbeth Tiemeijer – Bakkerlaan,
Lieke Brouwer – bewoner, * Liesbeth Reincke – Sluijterslaan, Louise Mastenbroek – bewoner,
* Marcel Sierman – voorzitter, * Mea Schoenmaker – Gestellaan, Michel de Jong – Kruyderlaan,
* Oscar Brinkhof – bestuurslid, * Paul Nijenhuis – Nijpelsplantsoen,
* Ronald Achterbergh – Wenckebach, * Ton Bonouvrie – Wenckebach,
Albert de Boer – gemeente, * Gert van Jaarsveld – wijkagent, Greta Felix – wijkphase,
* Jan Kuiper – wijkwethouder, Marja van Barneveld – Leger des Heils,
* Melanie Gitz – wijkcoördinator, Nijnke Joustra – gemeente, Ton de Mol – raadslid,
Werner Schmitz – Mitros
1.Opening en mededelingen
Marcel opent vergadering en heet iedereen welkom en memoreert dat dit alweer de laatste
vergadering van dit jaar is.
2. Verslag 6 november 2018
Onder 5: geeft Henk aan dat vanwege de financiën de bloembaskets terug gebracht worden naar 15
stuks in plaats van 25. Verder geeft hij aan dat de wijkkrant een groot deel van het budget opslokt.
Zelf bezorgen van de wijkkrant zou een behoorlijke besparing zijn. Over de subsidie door de
gemeente komt Henk in januari met een voorstel. Ton zegt dat er ook op individuele aanvragen
bezuinigd kan worden.
3. Beheerszaken Melanie/Albert
Politiezaken Gert van Jaarsveld
Albert is helaas ziek.
Gert geeft aan dat het relatief rustig is in de wijk. Zij zijn als politie heel actief. Mensen vergeten
nog steeds hun woning er bewoond te laten uitzien. Er is een dader gepakt voor de autobranden.
De politie is ook alert op vuurwerk. Er komt veel illegaal vuurwerk uit Polen. Gert verteld dat er
een jongetje van 8 jaar niet wist waar hij mee bezig was, zulk zwaar vuurwerk had hij in bezit.
Marcel vraagt of er vuurwerk vrije zones zijn. Die zijn er, zie de gemeente site.
Gert is met oud en nieuw aanwezig in de wijk. Hij vindt dat de wijkagent in de wijk moet zijn.
Bep vraagt naar een app bewaking. De gemeente heeft hiervoor stickers en een folder, waarin staat
hoe hiermee om te gaan. Melanie zal daarvoor zorgen.
4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Kerstfeest dierenweide: Bep meldt, dat alles geregeld is, via de stichting Nedereind komen de
spullen naar de weide. Ze gaan rond 13.00 uur opbouwen en willen nog wat hulp, dat spontaan
wordt toegezegd.
Zwerfvuil Nijpels: Melanie geeft aan dat daarover veel klachten zijn. Zodra het opgeruimd is ligt
er al weer nieuw vuil. Vanaf januari start er een project om gesprekken aan te gaan met de
bewoners. Geprobeerd wordt de mensen betrokken te krijgen met hun buurt- en leefomgeving.
Dubbele bewoning: Mea heeft geprobeerd de mensen te benaderen, die daar meer over konden
vertellen, maar heeft ze niet getroffen.

Melanie antwoordt, dat daar inderdaad regels voor zijn. Er moet een omzettings vergunning
aangevraagd worden waarin de regels staan. Melanie zal de aanvragen, die voor een bepaalde straat
gedaan zijn, opvragen. Maar als er illegaal gewoond wordt, kan dat openbaar worden door klachten.
Echter moet er wel een melding bij de gemeente gedaan worden voor een onderzoek.
Mea geeft aan dat de sociale controle goed is; alleen de huizen zijn er niet op gebouwd!
Verkeer in de wijk: Oscar meldt dat er in het bestuur in overleg met een verkeersdeskundige een
thema avond georganiseerd zal worden. Waarbij verkeersdeskundigen van de gemeente uitleg zulle
geven over de verkeerssituatie. Het bestuur zal de knelpunten verzamelen. De enquête moet 29
januari rond zijn en in maart de resultaten.
Subsidie aanvraag: Henk zegt dat er een aanvraag voor een kerstlunch voor de vrijwilligers van de
Wenck is binnen gekomen voor € 100,-. De vergadering gaat hiermee akkoord, maar Carel G merkt
terecht op dat er regels afgesproken zijn voor een subsidieaanvraag. De meeste aanvragen gaan
vaak hap snap!! Melanie geeft aan dat er voor dat soort zaken een beroep gedaan kan worden op
Geinsgeluk. Dat laatste zal ook kenbaar gemaakt worden in de wijkkrant
5. Rondvraag
Carel G heeft gelezen dat er een nieuwjaarsfeest is van de gemeente, maar waar en wannee? Hij kan
er verder niets over vinden. Is op 7 januari. Vraagt verder hoe het met de Pipo kar gaat. De Pipo kar
staat nu voor het gezondheidscentrum van de Mondriaanlaan. Agnes geeft aan dat er steeds mensen
naar binnen gaan.
Jan zegt dat het eetcafé in de Hildokropstraat open is, maar of er klanten zijn, weet hij niet.
Verder geeft hij aan dat het snippergroen verkocht is. Het college heeft dat besloten. Hij merkt op
dat het wel inde gaten gehouden moet worden!
Ronald heeft een enquête ingevuld over huisvuil. Hoe staat de bewoner tegenover het betalen voor
het restvuil? Maar betalen voor het vuil van afvaltoeristen wil hij niet!! Melanie zegt dat dat niet
mogelijk is omdat de containers met pasjes werken.
Co geeft aan dat de gemeente nieuwjaarsreceptie vrij is, maar voor het feest moet je je aanmelden.
Bram heeft afgelopen vrijdag met de club Rijnhuizen een kerstborrel met een etentje gehad. De club
heeft een nieuw bestuur en zijn bezig een netwerk op te zetten. Marcel zegt dat zij bij ons mee
mogen kijken. Bram vraagt wanneer het vuurwerk mag afsteken. Gert antwoordt tussen 18.00- en
02.00 uur.
Oscar vraagt hoe het staat met de containers voor plastic. Melanie vraagt de planning hierover.
Henk geeft aan dat de horeca op het Fort blijft, maar de wijnhandelaar stopt ermee.
Mea verteld dat ze met kleuters van de basisschool kerstliedjes zijn gaan zingen in de Dichter als
verbinding in de wijk. Dat was een succes.
Marcel sluit vergadering en nodigt iedereen uit voor een einde jaarsborrel met een hapje.
Volgende vergadering: 29 januari, 12 maart, 23, april, 4 juni, 9 juli, 24 sept 5 nov en 17 dec

