Wijkraad Smakterheide 26-02-2014
Volgende bijeenkomst is op 19 maart om 19.30 bij op ’t Nipperke.
Aanwezig: Judith, Herma, Anke, Peter B., Martin, Josette, Peter H. en Robbert
Afwezig: Wim en Miriam
Hoofdpunten:
- Subsidie
Eenmalige startsubsidie: €1.000,Jaarlijks:
Bewonersaantal Smakterheide 1-1-2014: 773
Organisatiekosten: €1.000,Inwoners 773 x €0,30 = €231,90
Activiteiten /€4.050,Totaal 2015 ca. €5.281,90 (Indicatie)
Het uitgangspunt is dat het initiatief bij de burgers ligt. De gemeente en burgers moeten
vertrouwen krijgen dat de burgers weten wat en hoe het moet wat betreft de
leefbaarheid in hun woonomgeving.
Het team GGW (gebieds gericht werken) was is ervan overtuigd dat het passend is dat de
dorps- en wijkraden verantwoording afleggen aan de dorps-/wijkbewoners over hun
activiteiten van afgelopen jaar. Hierbij hoort dan ook dat de financiële verantwoording
wordt afgelegd. Als het dorp/de wijk tijdens de jaarvergadering akkoord gaat, is dit
voldoende voor de gemeente.
De politiek vond echter dat dit te veel vrijheid is, ten aanzien van de vermogensvorming.
Derhalve is besloten dat een vermogen van 2 maal het jaarlijkse subsidiebedrag als
vermogen acceptabel is, het meerdere wordt op de subsidie in mindering gebracht. Wel
is het mogelijk voor specifieke projecten geld te reserveren; hiervoor is vooraf
toestemming van B&W nodig. Dit blijft dan buiten de vermogenstoets.
De jaarvergadering biedt tevens de gelegenheid om bij de wijkbewoners ideeën op te
halen voor de planning van het komende jaar.
Hier krijgen we nog een brief over. 10 maart wordt hierover gesproken tijdens het WRO
en dan gaat van hieruit een reactie naar de gemeente.
-

-

-

Bomenkap
De problemen van de vorige keer zijn besproken. Er waren 3 personen aanwezig tijdens
de vergadering bij op ’t Nipperke.
Vanwege lage opkomst vanuit de wijk is dit onderwerp afgesloten.
Brief zandbleek
Alleen de 2 personen van de brief hebben een probleem met de overlast. De andere
bewoners van de straat erkennen dat het een probleem voor hen zou kunnen zijn, echter
is dit voor het geen probleem.
Dit onderwerp is afgesloten.
Mestfabriek
Wij zijn hierover niet geïnformeerd zoals ‘goede buren’ zouden doen. Geen informatie
gekregen over dit onderwerp.
We stellen een (juridische) brief op over een gesprek met de gemeente over een actieve
rol en samenwerking.
We hebben geen navraag gekregen vanuit de wijk, dus dit onderwerp is afgesloten.
Actiepunt: Wim en Peter H.
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Enquête
Algemeen moet achteraan in de enquête.
Activiteiten zijn voor op ’t Nipperke.
Onze wijk heeft geen wijkteam  dit concept is nog heel onduidelijk.
Knelpunten en tevredenheden omruilen, vraag over knelpunten weglaten.
Veiligheid, waarom wel en waarom niet.
Wat leeft er in de wijk? Mening hierover.
Communicatie, verkeer/bereikbaarheid, groenvoorziening en verbondenheid.
Voelt u zich verbonden met uw wijk? Bent u op de hoogte van wat er speelt in uw wijk?
(op welke wijze houden zij zich op de hoogte?). Wat is uw mening over de
verkeersveiligheid in uw wijk? Wat vind u van de groenvoorziening in uw wijk?
Logo, email en site moeten op de enquête.
Inleveren via mail, brievenbus op ’t Nipperke en in de brievenbus van een van onze
leden.
7 maart rondbrengen enquête. Vanaf 10.00u bij op ’t Nipperke. Aanbellen en enquete
persoonlijk afgeven mitst de persoon thuis is.
14 maart inleveren enquête bij op ’t Nipperke onder het genot van een kopje koffie
buiten het wijkgebouw. Ingeval van slecht weer binnen. Dit kan vanaf 10.30u tot 12.00u.
Website
Website mail leest Sylvia.
Peter H. en Robbert maken teksten voor op de website, deze laten zij Sylvia inzien.
De notulen worden online samengevat en online gezet.
Martin maakt samenvatting notulen. Robbert laat zien hoe hij deze online kan zetten.
We krijgen geen persoonlijke mailadressen voor de wijkraad.
De adressen op de site worden verwijdert.
Actiepunt: Peter H., Robbert en Martin

Aandachtspunten:
Verslag van de vergadering d.d. 2014
Nr. / Onderwerp

Omschrijving

Wie

1. Bankrekening
2. Ambitiedag
3. Website

Brief opstellen voor college over informatie verstrekking
Bekijk het formulier van de ambitiedag
Maken teksten voor op de website

4. Notulen
5.
6.
7.
8.

Maken samenvatting van de notulen

Wim
Iedereen
Peter H. en
Robbert
Martin

Agenda:
- 26 maart ±20.00u jaarvergadering op ’t Nipperke (krijgen we nog een brief over)
- 18 juni 19.30u werkbezoek college B&W
Verder:
- Doorgeven welke post de wijkraad in- en uitgaat.
- 2 dagen voor de vergadering begint, meld je jezelf af bij Sylvia.
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We hebben afgesproken om als we de agenda versturen, de aangeleverde stukken te bij te
voegen. Ook zullen wij deze stukken opnemen in de agenda, zodat iedereen zich kan
voorbereiden.
Nieuw mailadres Sylvia: semheijnen@gmail.com

