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1) Opening 

Trudy heet iedereen van harte welkom. 
Actie 

2) Vaststelling agenda.   
Nagekomen stukken lijstje staat niet op de agenda, wordt nr.12 

3) Voorlopige vaststelling van de notulen van de ve rgadering van 2-9-2013. 
Geen opmerkingen. 
Wel spreken wij onze waardering uit voor Eke Vos voor het feit dat we een meer 
dan gebruikelijke hoeveelheid antwoorden hebben gekregen.. 

     Ook is geconstateerd dat er al diverse zaken, welke tijdens de wijkschouw aan de 
orde  
     Kwamen, gerealiseerd zijn. 
4) Tuinenwedstrijd hoe verder in 2014, wie doet wat ? 

Er zijn positieve reacties gekomen. 
De sponsoren willen de organisatie voortaan aan het wijkteam overlaten. Het 
organiseren heeft een langere looptijd nodig als er nu was; in januari moeten we 
beginnen. 
Begroting is met 56.72 euro overschreden. Er wordt overwogen om wt. zuid te 
vragen mee te doen, niet dus . Eerst ervaring opdoen. Ook is het goed de winnaar 
van het ene jaar het volgende jaar als jury lid te vragen. 

 
5) Wijkschouw – nabespreking. 

De wijkschouw was een succes; bewoners hebben hun vragen kunnen stellen. 
Er zijn al zaken gerealiseerd welke in de wijkschouw aan de orde kwamen 
Briefje van Mevr.Oudshoorn zal Marten beantwoorden. 

 
 
 
Marten 

6) Wijkagenda – met o.a. verslag van bespreking op 17 sept. 
Er werd uit het niets een nieuwe coördinator tevoorschijn getoverd, we stellen ons 
afwachtend op. 
Op de wijkagenda speeltuintje aan de Willem de Zwijgerstraat toevoegen. 
 

7) Aanpak Multiculturele maaltijd. 
Nemma stuurt het plan van aanpak op, wij reageren daar binnen een week op. 
 

 
 
Gijs H. 
 
 
 
Nemma 

8) Tunneltje onder het spoor door – overleg wt. zui d en gemeente. 
We verwachten er niet veel van, maar kan in overleg met wt. zuid meegenomen 
worden. 

 



9) Moskee. 
De procedure van het ter inzage leggen van het plan is (ook door gemeente) is 
niet volgens de regels gegaan. We hebben er schriftelijk en telefonisch op 
gereageerd; dit heeft niet geresulteerd in een nieuwe procedure. 
Ook voor een brief over de planning van de werkzaamheden is eerst moeten 
vragen en daarna verkregen. 
 

10) Ingekomen stukken.  
    G De appeltjes van oranje, wordt over nagedacht of we hier aan meedoen. 
     I  Diverse bewoners hebben bezwaar gemaakt. 
      De geschiedenis van wt. centrum bij elkaar gesprokkeld door Gijs R. is een prima    
      verhaal geworden.       
 
11) Uitgegane stukken. 

Geen opmerkingen                            

 

12) Rondvraag. 
Het nieuwe gemeente wapen komt als logo erbij op ons drukwerk. 
De inrit van de Kerkstraat is gevaarlijker geworden. Er gaan fietsers over de 
zebraopgang deze lijkt de inrit te zijn voor de Kerkstraat als je uit de brugstraat 
komt. 
Ook wordt deze gebruikt als uitrit van de Kerkstraat. 
Voor wandelaars is dit zeer vervelend. 
Alexander maakt foto’s. 
De  acties naar terugkeer van een grasvlakte op de Deel levert nog geen enkele 
actie op. 

 
 
 
 
 
Alexander 
Gemeente 

13) Sluiting  
 Trudy sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. 

 

 


