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1. Opening 

 
2. Voortgang wijkraad 

Josette is afwezig, omdat we als wijkraad open en onder elkaar het functioneren wilde bespeken. 
Er is open en eerlijk gesproken over hoe wij, als leden van de wijkraad, het functioneren van de 
wijkraad ervaren. Leden hebben aangeven het vervelend te vinden dat het niet goed loopt. 
De belangrijkste punten hierin zijn: 
- Veel leden komen te laat 
- Afmeldingen lopen niet 
- Vrijwilligers zijn altijd dezelfde personen 
- Geen structuur van agenda en notulen 
- Gevoel dat we verlengde arm van Gemeente zijn 
Afspraken: 
- Verslaglegging (notulen) moeten duidelijker worden en er moet meer structuur in het 
secretariaat komen. Sylvia heeft aangegeven dit moeilijk te vinden en zal hierin ondersteund 
worden door peter B. en Wim. 
Robbert zal zijn aantekeningen inscannen en naar Sylvia toesturen. 
- Individuele afspraken gaan (meestal) goed. De gezamenlijke afspraken die gemaakt worden, op 
tijd komen, flyeren etc., worden niet goed nagekomen. Er wordt vaak ook niet afgemeld.  
Binnen de wijkraad gaan we ervan uit dat iedereen zijn afspraken nakomt. 
- Gemeente ´trekt aan onze touwtjes,´ dit hebben we vooral gemerkt bij de brief over de 
mestfabriek. Wij waren geen belanghebbende. Wij willen als wijkraad niet als verlengstuk voor 
de gemeente fungeren, maar er zijn voor de wijk. 

 
3. College B&W 

Het college B&W staat gepland voor de vergadering van 18 juni, deze zal doorgaan. 
Wat komen ze doen? Wat is onze rol ten op zichte van de gemeente? Hoe staan wij hierin? 
Wij zullen tijdens deze bijeenkomst onze gevoelens bespreken over onze rol en hun rol. 
Wij willen als wijkraad niet als verlengstuk voor de gemeente fungeren, maar er zijn voor de wijk. 
Dit punt zal tijdens de volgende vergadering nog verder worden besproken. 
 

4. Enquête 
De bewonersavond is gepland op 21 mei van 19.30-21.30u. 
Er zijn in 320 enquêtes uitgedeeld, waarvan we er 51 terug hebben. Dit is ongeveer 1/6. 
Aanpassingen voor de enquête: kopje algemeen moet vooraan, logo wijkraad moet boven in de 
hoek (anders is presentatie niet goed leesbaar), percentages voor ja/nee antwoorden moeten 
erbij, antwoorden op nummeren van groot naar klein. 
De bewonersavond zal worden opgedeeld in 2 delen. 

Datum: 16-04-2015 

 

Aanvang: 19:30 

Locatie: Op ‘t Nipperke 

Aanwezig: Wim, Peter B., Peter H., Robert, Judith, Sylvia, Herma 

Afwezig: 
 
Niet afgemeld: 
 
Voorzitter: 
Notulist: 

Josette, Miriam, Martin, Anke 
 
 
 
Peter Beerkens 
Sylvia Heijnen 
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1ste deel is de presentatie van de enquête 
2de deel gaan de bewoners persoonlijk voor hen, de volgorde van belang bepalen van de 3 
gekozen hoofdgebieden (verkeer, groen en veiligheid). 
Dit gaan we doen d.m.v. stickeren. De bewoners krijgen 3 stickers en deze mogen ze plakken bij 
de 3 onderwerpen die zij het meest belangrijk vinden. Belangrijk is om aan te geven dat we er 
alleen aan gaan werken met participatie vanuit de wijk.  
Actiepunt: Robert 
Maken van de uitnodiging (flyer) voor de bewonersavond. Concept wordt binnen een week 
rondgestuurd. Reacties worden tot 1 week erna doorgevoerd, daarna wordt hij geprint. 
Actiepunt: Judith 
Vragen of vrijwilligers op ’t Nipperke willen flyeren. 
Anders doen wij het zelf op zaterdag 9 mei. 
Actiepunt Peter B. en Peter H. 
Peter B. en Peter H. bereiden samen de inleiding voor die Peter B. zal vertellen. 
 

5. Agenda volgende vergadering 
- Voorbespreken presentatie bewonersavond 
- Glasvezel 
- Bespreken en voorbereiden bezoek B&W 
 

6. Sluiting 
De volgende vergadering is op 13 mei om 19.30u, aangezien de bewonersavond op onze normale 
vergaderdatum valt. Dit zal op ’t Nipperke zijn, mitst dit kan, anders bij iemand thuis 

 
 
Actielijst: 

Nr.  
On
der
we
rp 

Onderwerp Omschrijving Wie Datum Deadline 

6. Ambitiedag Bijeenkomst ambitiedag organiseren; in 
samenwerking met Wilco van der Bas 

Martin, 
Peter B., 
Sylvia 

19-03-2015 21-05-2015 

12. Enquête Alle wijziging doorvoeren in de presentatie Miriam, 
Herma 
en Sylvia 

16-04-2015 13-05-2015 

13. Enquête Voorbereiden presentatie Miriam, 
Herma 
en Sylvia 

16-04-2015 21-05-2015 

14. Enquête Maken uitnodiging (flyer) voor bewonersavond Robert 16-04-2015 23-04-2015 

15. Enquête Vraag op 21/4 of vrijwilligers op ’t Nipperke willen 
flyeren 

Judith 16-04-2015 22-04-2015 

      

      

      

      

      

      

      

  


