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Oprichtingsvergadering op 23 februari 2000, convenant met de Gemeente getekend op 25 november 2003 
 
 

 
Bodegraven, 6 januari 2017  
 
 
 
Notulen van de interne vergadering van het Wijkteam Noord van woensdag 4 januari 2017. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Herenkamer in het Evertshuis. 
 
 
 
Aanwezig: 
Mark Verheijke – Marius Batelaan – Gijs Hoogeveen – Ad Verlaan – Erna Zoomers en  
Fokke Hoornstra. 
Afwezig met kennisgeving: 
Jan ten Brink en Nemma Koelewijn – Hafez. 
Gast:  
Henk Wijzenbroek. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 De voorzitter opent om 20.00 de vergadering, voor de verandering in het Evertshuis. 
 Een speciaal welkom voor het aspirant lid Fokke Hoornstra en Henk Wijzenbroek als 
 gastspreker over de organisatie van het WTN. 
 
2. Mededelingen. 
 10 januari om 15.30 uur in het gemeentehuis bijeenkomst met discussie over veiligheid 
 Onder de aanwezigen zal dhr. Dik Schoof als Nationale Coördinator Veiligheid in 
 Nederland, tevens de burgemeester  en raadsleden aanwezig zijn.  Ad en Marius  
 6 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis gezamenlijke bijeenkomst van de Wijkteams 
 Noord en Zuid.         Ad  
 13 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis 2e ronde vooroverleg met de gemeente 
 over leefbaarheid en onderhoudsplan, + prioriteitstelling Rosarium volgens Motie 4. 
 
2b. Mark houdt een presentatie over de nieuwe organisatie structuur. De 5 thema`s worden over 
 de leden verdeeld. Eenieder gaat met onderstaand voorstel akkoord.  
 Wonen:  Erna Zoomers en Gijs Hoogeveen 
 Veiligheid:  Jan ten Brink 
 Communicatie:  Mark Verheijke 
 Sociale Domein: Nemma Koelewijn-Hafez 
 Groenvoorziening: Ad 
 Speelvoorziening: Ad 
 Aanvullingen:  allen 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 Er wordt niets verschoven. 
 



 
 
4. Presentatie met aansluitend een brainstormsessie met Henk Wijzenbroek ter 
 optimalisering van het functioneren van het Wijkteam Noord. 
 Henk houdt een boeiende PowerPoint presentatie over hoe het in zijn ogen anders zou 
 kunnen. (en moeten) Het onderwerp is “Wordt een droom werkelijkheid”. 
 Algauw brandt de discussie los. 
  
 Enkele suggesties van Henk: 
 * maak een programma voor 2017 tot 2022. 
 * maak een projectplan voor 2017. 
 * Maak duidelijke afspraken met betrokken partijen. 
 * Per jaar doelstellingen hebben + visie, wie is waarvoor verantwoordelijk. 
 * Meer burgers/vrijwilligers voor projecten engageren. 
 * Bij algemene vergaderingen GGZ, Fermwerk, SAM Mozaïek Wonen en de wijkagent 
  uitnodigen. 
 * Zoek trekkers (leiders) voor (deel) projecten/activiteiten. 
 * Transformeer het wijkteam naar een projectorganisatie. 
 *  Doe alle reguliere werkzaamheden. 
 * Beperk je werkzaamheden tot wat je kunt managen. 
 * Facebook activeren. Dit heeft wel als consequentie dat iedere like moet worden 
  beantwoord. 
  
 De suggestie om een semi-  permanente  vertegenwoordiging van het Wijkteam Noord in het 
 Huis Van Alles te plaatsen is niet te realiseren.  
 

 Verdere opmerkingen: 
 * Alle organisaties in kaart te brengen die te maken hebben met  het sociale gebeuren 
  zodat er gericht vragen kunnen worden gesteld. 
 * In een kleine commissie de plannen hapklaar maken voor de rest van de leden. 
  Hiervan een agendapunt maken voor de volgende vergadering. 
 * Plannen maken en ons uitspreken wat we gaan doen. 
 * Naar de Gemeente toe registreren wat we gaan doen  
 * Jaaroverzicht maken van wat we hebben gedaan.  
 Op de interne vergadering van woensdag 1 februari dit agendapunt bespreken.       Allen 
 
 Er is van de Gemeente nog geen antwoord op Motie 4, op de actielijst zetten.            Marius 
 Van VVD raadslid Willem Zuyderduyn moet nog een antwoord komen 
 betreffende een veiligheidsvraagstuk.                Jan 
 Welke rol speelt het Wijkteam Noord bij het onderwerp Centrum Visie. 
 Als actie- en agendapunt voor de vergadering van 23 januari met de Gemeente . 
 Gijs vindt dit plan uitermate belangrijk, wij moeten ons er mee bemoeien. 
 Aan Broos de Groot en Robert Smits (nogmaals) de vergaderdatums doormailen.       Marius
 Convenant met de Gemeente sterk vereenvoudigen, 90% van wat er in het huidige 
 convenant staat wordt niet uitgevoerd.   
 Mark vraagt aan Ad om de Mission Statement te maken. Ad wil eerst het convenant 
 aanpassen, wij zijn nu slechts een klankbord voor de Gemeente.                         Ad 
 Mark is bezig om de website up to date te brengen en vraagt aan eenieder  
 lid te worden van Facebook. 
 Mark vindt de discussie over BAS belangrijk. Als agendapunt met de Gemeente.         Marius 
 Heeft geluiden gehoord dat het plastic afval  in Reeuwijk nog maar eenmaal per maand 
 wordt opgehaald. 



 
5. Notulen van de interne bestuursvergadering d.d. 12 december 2016. 
 Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Het kan nu op de site gezet worden.            Mark
  
    
 
6. Binnen gekomen en uitgaande brieven/e-mails. 
 Brief over ” pijnpunt” van de secretaris aan de Gemeente d.d. 13-12-2016 
              zal Ad met de Gemeente afhandelen                Ad  
 
7. Tuinenwedstrijd en Multi Culturele Happendag. 
 Bij ontstentenis van Nemma wordt dit agendapunt naar de volgende interne  
               Vergadering d.d. 01-02-2017 verschoven.                                                                            Nemma 
 
8. Upgrade van de website door Mark en Gijs. 
 Mark zal alle correspondentie/items onderverdelen in negen groepen. 
 Zie t.z.t. zijn opzet via de e-mail.              Mark 
 
9. Instellen van een datumprikker voor het afscheidsdiner van Alex en Trudy. 
 Ad gaat hiermee aan de slag.               Ad  
 
10. Voortgang en opzet van de Bodegraafse Eettafel (BE)in Bodegraven Noord. 
 Marius geeft uitleg over- en de voortgang van de BE.  
 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Gert Veldhuizen van 
 Vijverhof/de Meent. De heer Veldhuizen kan zich vinden in de plannen en de 
 opzet van de BE en stelt de eet/conversatiezaal beschikbaar in de Meent. 
 De voorlopige datum is gepland voor 1 april ?? 
 In de media zal een oproep voor vrijwilligers worden gedaan.           Marius 
 
11. Bestuurszaken. 
 Erna is definitief aangetreden in het Wijkteam. 
 Fokke wil nog even geen functie in het team, Fokke wil eerst bekijken of hij in positieve zin 
 kan bijdragen. 
 
12. Rondvraag. 
 Gijs: Proces over de Ghesel Ghrote tuin loopt nog, binnenkort uitspraak. 
 
13. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering. 


