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Verslag van de vergadering van 8 – 4 --2013     
 
Aanwezig  : Gijs Roos, Ad Verlaan, Gijs Hogeveen, Trudy Rood (vz.),Helma Snel, Marten Joustra, 

Nemma Koelewijn aspirant lid. 
1) Opening 

Trudy opent de vergadering met een foto moment allemaal  voor op de 
website. We zetten alleen een groepsfoto op de website. 
Nemma Koelewijn wordt welkom geheten als aspirant lid. 
Rene Walraven  neemt afscheid van het wijkteam na vele jaren lid van 
het wijkteam centrum geweest te zijn. 

Actie 
 
Secr. 

3 ) Vaststelling agenda 
Toegevoegd wordt  kaartje zonering snelheden. 
Gijs R. schrijft historie wt. centrum,  Marten zet geschiedenis van wt. 
noord tot 2012 op de website. 

. 

 
 
Gijs/Marten 
 

 4)  Voorlopige vaststelling notulen 25 februari 20 13. 
Naar aanleiding van:  
Vernielingen in de zustertuin de boa/politie houd intensiever toezicht. 
Hard rijdende vuilniswagens, dit moet gemeld worden aan cyclus en 
tweede instantie bij het meldpunt gemeente. 
Verwijderen afrit bij Drieman is nog is nog geen zichtbare actie 
ondernomen na vragen. 
Inventarisatie beeldbepalende bomen is uitgevoerd maar verder niets 
meer over gehoord. 

 

 
 
 
  
 
Secr./Marlo  
 
Agenda 27-5 
 Secr.                         

5) Financiën 
       Over het restbedrag wat onder beheer van de penningmeester is wil  
       de gemeente een gesprek over besteding.                  
       De pen. heeft voor een subsidie aanvraag voor de tuinen wedstrijd een  
       flinke berg papieren door moeten worstelen; dit lijkt niet op de beloofde  
       korte lijnen. De wethouder is het met hem eens en wil nagaan of dit 
       voor de wijkteams niet wat korter kan.               
 
6) Organisatie WTN. 
      Omdat er steeds meer advies aanvragen e.d. tussen de vergaderingen                                      
      door komen en een antwoord wordt veracht, neemt Trudy als voorzitter 
      de leiding en zorgt na overleg met in eerste instantie secretaris en 
      penningmeester, dat er een besluit/antwoord komt. 
     

 
 
 
 
 
Gemeente 
 
 
 
 
Trudy 
 
 



 
7) Website wie doet Facebook Twitter Linkedin. 
      Wie wil er wat mee? 
      Nemma overlegt met haar  kinderen wat te doen hiermee. 
 
8) Organisatie WTN – gemeente. 
       Het duurt best wel lang eer je antwoorden krijgt op vragen van Marlo,  
       we stellen onze vragen daarom rechtstreeks met een cc naar Marlo. 

 
 
 
Nemma 
 
 

9) Put van Broekhoven bedreigd. 
       Het laatste stukje schone natuur wordt bedreigd door zwaar vervuild 
       slib erin te spuiten. Staat dit te gebeuren ? Wie het mag het zeggen. 

 
 
 

10) Tuinenwedstrijd. 
        De commissie is druk bezig, de jury is geformeerd. In de  
        plaatselijke pers verschijnt deze week een oproep voor deelname. 
        Ad stuurt ons een lijst met de actuele stand van zaken. 
 
11) Bespreking geschiedenis WTN + Centrum tot 2012.  
       Marten heeft een lijst in Excel gemaakt met (oud-)leden van het WTN 
       Hij is daar nog niet helemaal tevreden over. Gijs R. is bezig de 
       geschiedenis van Centrum aan het papier toe te vertrouwen 

 
 
 
 
 
 
 
Marten/Gijs R. 

12) PR. 
        Koningslinde wordt door de gemeente in het Rosarium gepland. 
        Marten heeft aan de gemeente gevraagd hoeveel een hekje erom 
        heen kost. 

 
 
Gemeente 

13) Projecten voor 2013. 
         Hekje om koningslinde / straatnaambordjes met uitleg / depodogs/ 
         achterpadverlichting bij de gemeente bestellen / bedrag voor sociale 
         cohesie / zustertuin / speelvoorzieningen / groen in de wijk / plantjes 
         in boomspiegel / bloembollen . 
14) Ingekomen stukken. 
       E. Niemand heeft tijd om op 26 april op scholen te helpen 
       F. de wijkmarkt gaat niet door bij gebrek aan belangstelling 
       H. Mw. Koelewijn is aanwezig om sfeer te proeven. 
15) Uitgaande stukken. 
         Geen vragen of opmerkingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16) Rondvraag.  
        Uitnodiging voor uitleg integraal beleidsplan. Vragen opmerkingen 
        naar Alexander; hij gaat naar de bespreking toe. 
        Pinnen bij Ing bank de auto’s rijden de stoep kapot en blokkeren.  
        Reid Lewis (website server) mogelijkheden om inkomsten via de 
        website te genereren. Iets voor nader overleg. 
        Na vele jaren Wt.lid verlaat Rene Walraven ons. We bieden hem een  
        afscheid aan op maandag/donderdag. Helma organiseert.  
        Gijs R. vind het makkelijker stukken op papier te lezen i.p.v. op beeld. 
        de stukken op papier aanvragen bij Marten. 
        Gijs R. heeft klachten ontvangen van de bewoners van de Spoorstraat. 
        Er word te hard gereden en de trottoirs zijn stuk gereden. 
        Gijs H. stelt voor bij de gemeente te vragen of de blauwe zone niet  
        van 1.5 uur na 2.5 uur kan. Dit voorstel wordt weinig kans van slagen 
         gegeven   
         We maken ons zorgen of er het toegezegde groen in de Graafse 
          waard komt , Ad trekt dit bij de projectleider na. Er wordt gewerkt 
          op het terrein van de vakantiespelen / moskee wat er gebeurt wordt 

 
 
Allen/Alexander 
Meldpunt 
Gemeente 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
Gemeente 
 
 
 
Ad 
 



          niet vanuit de gemeente gecommuniceerd. Dit geeft onnodig onrust. 
      Zonering snelheden. 
      Om duidelijkheid voor de weggebruiker te vergroten pleit het wijkteam 
       er voor om binnen de bebouwde kom een snelheid van 30 km.in te 
       stellen en te handhaven. Nu zijn er verschillen wat onduidelijkheid in de 
       hand werkt. 
       Ook geeft het vermindering van het aantal verkeersborden.                            
         

 
 
 
 

  17) Sluiting. 
         Trudy sluit de vergadering iets over tienen onder dankzegging voor 
          ieders inbreng. 

 
 
 

  
 


