
 

 

    Wijk  
       Team                                                           
           Noord  
 
 

Verslag van de vergadering van maandag 14 januari 2013  
 
Aanwezig: Gijs Roos, Helma Snel (plv.vz), Ad Verlaan,  Alexander Spijker (not.) 
Afwezig m.k.: Gijs Hoogeveen, Marten Joustra,Trudy Rood en René Walraven 
 
1. Opening 
    Helma opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
Actie door: 

2. Vaststelling agenda 
    Vergaderdata worden niet meer verzet; dit omdat het leidt tot een hoop gedoe, 
    maar niet tot meer deelnemers. 

 
 

3. Voorlopige vaststelling van de notulen van 19 no vember 2012 
    Redactioneel: goed gekeurd. 
    N.a.v. Bomen in de brugstraat zijn weggehaald i.v.m. het slechte zicht op het 
    rode stoplicht voor de brug. 
    Versperring van de stoep door winkeliers, hier moet nog actie op ondernomen 
    worden. 
 

 
 
 
 
 

4. Financiën  
    Gespaard budget wijkteam. 
    Er is nog weinig duidelijkheid over hoe dit te parkeren. Wordt vervolgd. 
    De penningmeester wil graag 2 mensen uit het wijkteam die de kas controleren. 
 

 
 
 
 

5. Goedkeuring jaarverslag 2012  
    We vinden het een uitstekend verslag en geheel klaar  voor op de website 

 
Marten 

6. Bespreking “Geschiedenis van het WTN tot 2012” 
    De secretaris heeft de geschiedenis van het Wijkteam Noord beschreven. Het 
    is een goed compleet stuk, alleen te lang. Alexander mag er naar kijken om het 
    toegankelijker te maken. 

 
 
Alexander 

7. Organisatie binnen het WTN 
    Voor de duidelijkheid aan het begin van de vergadering met gemeente en 
    anderen vragen wie er waarover wil inspreken; diegene krijgt 10 minuten voor 
    zijn of haar item, dit om te voorkomen dat het een te lange discussie gaat 
    worden. 
    We gaan het als kop op de agenda/verslag een verkorte uitleg geven van 
    waarom dit punt op de agenda staat deze kop blijft zolang als het niet 
    afgehandeld is staan. 
    Ook moeten we geen onderlinge discussies in de vergadering houden. 
 

 

8. Organisatie WN - gemeente 
    Zie punt 7. 

 
 

9. Opzet tuinenwedstrijd 
    WTN wil een mooiste tuinwedstrijd organiseren in de zeeheldenbuurt. 
     De commissie is goed opstreek. Gijs R. treedt toe tot deze cie. 
 

 
Ad, Gijs R. en 
Marten 



10. Veiligheid fietsers bij overweg Goudseweg/L Cou ltrestraat  
     De spoorwegovergang Le Coultrestraat/Goudseweg is verbouwd om deze 
     veiliger te maken voor gebruikers. Het WTN vindt dat het zeker niet veiliger is 
     geworden, misschien wel onveiliger. Dit is in een vorige vergadering kenbaar 
     gemaakt. Er is een gesprek geweest met de verantwoordelijke ambtenaren en 
     veilig verkeer. Dit was een flut gesprek er was geen bereidheid om onze 
     aanmerkingen serieus te nemen. 

 
 
 

11. Projecten voor 2013 ???  
     Schuiven we door. 

 
 

12. PR – een wijkkrant samen met WTZ (zie ook punt 13i, overleg met WTZ)  
     Schuiven we door. 

 
 

13. Ingekomen stukken  
    Geen opmerkingen 

 
 

14. Uitgegane stukken  
      Geen opmerkingen. 

 

15. Rondvraag  
      Hoe staat het met het handhaven van het overtreden van de wet op 
      Nieuwstraat 40a?  
      Jammer is dat we bij de verbouwing van de Kerkstraat/Prins Hendrikstraat/ 
      Koningstraat pas mee mochten kijken toen alles al klaar was. In de afgelopen 
      startvergaderingen voor wijk en dorpsteams was ons toegezegd dat we vanaf 
      de eerste pennenstreek betrokken zouden worden. 
      De onduidelijkheid waar op of bij het Willemsplein paaltjes moeten staan, is 
     door een zoek geraakt mailtje, niet opgelost. Er schijnen paaltjes te hebben 
     gestaan, zodat er voor de in- en uitritten niet geparkeerd kon worden?  

 
 

11. Sluiting 
      Helma sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

 
 


