
Verslag overleg wijkraad 26 april 2022 

Aanwezig:  Marleen, Stephan, Gerard, Fieke, Marivi, Yvonne 

Afgemeld:  Truus 

Duur:   19.30 – 21.45 uur 

 

1 Opening 

Marivi Claessens, ondersteuner voor de wijkraad vanuit de gemeente, stelt zich voor.  

2 Kascontrole 

Vooraf aan de vergadering heeft de kascontrole plaatsgevonden door Fieke en Yvonne. De 

bankafschriften zijn toegelicht door de penningmeester. Alles is akkoord bevonden. 

 

3 Verslag overleg 8-3-2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Thema avond “Digitale erfenis” 

Na de zomervakantie wordt de avond ingepland met wijkplatform Noord-West. 

5 Interactieve voorlichtingsactiviteit voor ouderen over misbruik van vertrouwen 

Fieke bespreek met wijkplatform Noord-West of de activiteit samen opgepakt kan worden. Als 

inloopochtend  in de Kemphaan of Den Hoender. 

 

6 Stoepverkoop 

Fieke bespreekt met wijkplatform Noord-West om de activiteit eventueel samen op te zetten.   

Voor een stoepverkoop moet een evenementenmelding ingediend worden via de gemeentesite. 

7 Locaties openbare laadpalen 

Wijkraden is gevraagd de locatievoorstellen te bekijken en te controleren. Reacties moeten uiterlijk 

15 mei bij de gemeente binnen zijn.  Gerard vult het reactieformulier in. Marivi informeert bij de 

contactpersoon van de gemeente hoe het proces verloopt. Worden de wijkbewoners door de 

gemeente vooraf geïnformeerd? De wijkraad kiest bij alle voorgestelde locaties voor “geen mening” 

mede wegens de onduidelijkheid over het proces.  

8 Eetpunt 

Thielen rekent € 15,- per maaltijd. En biedt ruimte voor ± 40 personen. Gerard en Truus gaan 

informeren bij Thielen wat de mogelijkheden zijn van prijsverlaging als de bediening gebeurt door 

vrijwilligers. 

8 Rondvraag   

Gerard: - bij de Rabobank is ingesteld dat de voorzitter, penningmeester en de secretaris bankzaken 

mogen regelen. De oud-voorzitter is uitgeschreven bij de KvK. 

- Het IVN is gemaild dat ze welkom zijn om activiteiten te organiseren in het voedselbos. 

Stephan: biedt zich aan om te ondersteunen bij de promotie van jeugdactiviteiten naar de scholen. 

Persoonlijk contact leggen werkt beter dan alleen informatie digitaal of op papier aanleveren. 



Marleen: Binnenkort zijn er jeugdactiviteiten in het voedselbos en op het speelveld. Hoe zit met de 

verzekering? Degene die faciliteert heeft de aansprakelijkheid. Vanuit Match is de bestuurlijke 

aansprakelijkheid geregeld. Bij activiteiten buiten geldt de WA. Stephan informeert bij Synthese en 

Marivi bij de gemeente hoe verzekeringen bij buitenactiviteiten geregeld zijn.  

Bij jeugdactiviteiten is het advies om namen van de deelnemers en de telefoonnummers van de 

ouders te noteren. Meedelen aan de ouders dat deelname op eigen risico is. 

Fieke gaat achterhalen wie bij de gemeente extra vuilnisbakken voor in het voedselbos heeft 

toegezegd. En zal de betreffende naam doorgeven aan Marivi voor verdere actie. 

Voor een bijdrage aan een straatfeest kan een verzoek ingediend worden bij de wijkraad. 

 

Voorlichtingsavonden en stoepverkoop bespreken met NW Fieke 

Reactieformulier plaatsing laadpalen invullen Gerard 

Informeren naar proces van plaatsing laadpalen Marivi 

Eetpunt met Thielen bespreken Gerard en Truus 

Verzekering bij buitenactiviteit Stephan / Marivi 

Extra vuilnisbakken voor in het voedselbos Fieke / Marivi 

 


