
Verslag werkoverleg wijkraad 13 juli 2021 

Aanwezig:  Fieke, Gerard, Evelyn, Truus, Stephan, Yvonne, Marleen (gast) 

Afgemeld: Ingrid, Wilma, Marij 

Duur:  19.30 – 21.00 uur 

1 Verslag overleg 18 mei 

punt 6 – Activiteiten. Truus gaat informeren bij de Kemphaan en de Hoeder welke activiteiten al 

aangeboden worden. En Truus gaat informeren of er voor een garagesale een vergunning nodig is. 

punt 7 - De wijkraad bijdrage voor straatactiviteiten is bij nader inzien verhoogd naar € 100,-. 

punt 8 – De volgende wijkkrant verschijnt in augustus. De tijdens de vergadering genoemde 

suggesties voor onderwerpen worden meegenomen. 

2 Overeenkomst voedselbos 

De aangepaste overeenkomst is ondertekend en ligt bij de gemeente. Ingrid vragen om een versie 

voor in ons archief. 

3 Ingekomen stukken 

21-05 bijeenkomst circulaire economie 

28-06 beschikking verlening periodieke subsidie 2022-2025 (€ 5.395,- voor 2022) 

30-06 brief gemeente inzake stimulans om inloop te stimuleren 

We starten met een koffie-uurtje in de vroege avond. Truus informeert bij de Kemphaan. 

04-07  concept bestuursreglement 

Met een kleine aanpassing is de tekst akkoord. Gerard past hem aan waarna de tekst op de site 

gepubliceerd kan worden. Volgens het reglement moet de kascontrole (inkijk) vaker plaatsvinden 

dan 1 x per jaar. Gerard gaat informeren hoe andere organisatie dit aanpakken. 

4 Reservering aanvragen voor overschot begroting om mee te nemen naar 2022 

Gerard gaat informeren naar de regels omtrent het meenemen van een overschot. 

5 Toelichting ontwerp voedselbos  

Op 15 juli wordt in de openluchtkantine het ontwerp toegelicht. De per s is uitgenodigd. 

6 Vuilnis prikken op 17 juli in het buitengebied 

Vier prikkers hebben zich aangemeld. 

7 Werving vrijwilligers  

Wijkbewoners direct aanspreken werkt het beste. In ons wijkkrantje komt een oproep. Truus gaat de 

bezorgers van de wijkkrant vragen om alert te zijn op nieuwe wijkbewoners. Het welkomstgroepje 

(Fieke en Truus) heten nieuwe wijkbewoners welkom met een kaartje en een attentie. En brengen 

vervolgens een 2e bezoek met de vraag of men zich actief in wil zetten in de wijk. 

Fieke en Evelyn gaan werven onder de groep bezoekers van de eerste voedselbosbijeenkomst. 

 

8 Openbare vergadering in september 

Truus informeert bij de Kemphaan welke data nog vrij zijn. Maximaal 25 personen. 



9 Rondvraag 

Truus: kunnen de gehandicaptenparkeerplaatsen en de oplaadpunten voor elektrische auto’s een 

extra markering krijgen in de vorm van een gekleurde omranding? 

Actielijst 

Navragen aanbod Kemphaan en de Hoender Truus 

Navragen vergunning garagesale Truus 

Getekend exemplaar overeenkomst voedselbos  Ingrid 

Informeren bij Kemphaan naar geschikte avond koffie-uurtje Truus 

Informeren naar hoe omgaan met kas inkijkfunctie Gerard 

Bestuursreglement op website plaatsen Yvonne 

Regels overschot begroting meenemen naar 2022 Gerard 

Bezorgers wijkkrant alert zijn op nieuwe wijkbewoners Truus 

Vrijwilligers werven onder voedselbos geïnteresseerden Fieke / Evelyn 

Informeren bij Kemphaan voor datum openbare vergadering Truus 

Opzet maken wijkkrant Yvonne 

 


