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Verslag van de Interne vergadering van 13-01-2014 
 
Aanwezig: Gijs Hoogeveen, Marten Joustra, Nemma Koelewijn, Anton Lorijn, Lex van der Reijden,  
            Trudy Rood (vz.), Gijs Roos en Alexander Spijker. 
             

1. Opening 
Trudy heet iedereen welkom 
 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 

 

3. Voorlopige vaststelling van de notulen van 25 no vember 2013 
Met de gemeente was afgesproken dat vóór onze interne vergadering 
de antwoorden van de vragen van de vorige gezamenlijke 
vergadering er zouden zijn. Dit is niet gedaan. 
De wijkregisseur gaf in de vorige vergadering aan op korte termijn 
met de secretaris van het WTN naar de nog niet verholpen klachten 
van de wijkschouw te willen kijken. Tot onze teleurstelling blijkt hij 
daar pas op 29 januari 2014 tijd voor te kunnen vinden. (Overigens is 
op 23/1 ook die afspraak vanuit de gemeente geannuleerd.) 

 

4. Aanvraag voor financiële ondersteuning “Oude Zus tertuin” 
Het WTN wil deze aanvraag toekennen via het budget bij de 
gemeente. Marten overlegt met Ad of hij de aanvraag wil doen.  

 
 
Marten/Ad 

5. Organisatie e-mail wijkteam 
De e-mails aan het WTN gaan nu alleen naar Marten en dit is bij 
afwezigheid van hem een probleem als er snelle actie is gewenst. Nu 
is er een mogelijkheid om de e-mails tegelijkertijd naar nog twee 
andere computers te laten komen. Voorlopig zal Marten bij de 
gemeente vragen de mailtjes alleen ook naar Alexander door te 
sturen. 
Lex bekijkt ondertussen of een algemene inbox dit probleem kan 
verhelpen. 

 
 
 
 
Marten 
 
Lex 

6. Discussie nav gebruik van e-mail van Gijs H. ove r de Ggtuin 
N.a.v. dit incident wordt afgesproken dat er bij mail van het WTN 
waarbij derden zijn betrokken, geen “Alleen beantwoorden” zal 
worden toegepast. 

 

7. Aanpak verzoek speelveldje De Deel 
In het kader van de keukentafelgesprekken (zie ook 10b) de 
gemeente vragen het gesprek te leiden, waarbij het WTN als 
toehoorder aanwezig is. 

 

8. Tuinenwedstrijd 2014, wie doet wat? 
De commissie gaat aan de slag. Lex treedt toe tot de cie; er wordt 
subsidie aangevraagd en er worden sponsors gezocht. 

 
Marten/Ad/Lex 



9. Aanpak Multiculturele maaltijd 
De Meent wordt genoemd als mogelijke locatie voor de maaltijd. 

Gijs H. 
/Nemma/Lex 

10. Wijkagenda – wat verder in 2014 ?  
      a.   Wijkschouw tussen Rijn en trein in juni 2014 ? 
             Bij B&W een wijkschouw aanvragen op een datum in juni. 

b) Keukentafelgesprekken ten noorden van de Rijn ? 
In de zomer in overleg met de gemeente en Mozaïek Wonen 
keukentafelgesprekken organiseren, niet alleen ten noorden van 
de Rijn (zie ook punt 7). 

 
 
Marten 

10. Ingekomen stukken 
j) Workshop veilig fietsen – Trudy, Marten en Alexander gaan er 
heen. 
Discussiestuk van Alexander over rol en plaats Wijkteam in keten van 
medezeggenschap. Gijs H. zal aan de hand van het convenant een 
tekst opstellen en deze ter aanvulling en correctie rondsturen. Hierna 
wordt dit aangeboden aan de wijkregisseur om op de website te 
zetten. 

 
Trudy/Marten/ 
Alexander 
 
Gijs H. 

11. Uitgegane stukken 
Geen opmerkingen. 

 

12. Nagekomen ingekomen en uitgegane stukken 
1. Gemeente: Doorgestuurde Nieuwsbrief  van “Groen Dichterbij” 
2. Mozaïek Wonen: Ondernemingsplan 2014 - 2018 

      Geen opmerkingen 

 

13. Rondvraag 
Er wordt geconstateerd dat de speelvoorzieningen in de Graafse 
Waard steeds verder naar voren worden geschoven.  
De voetbalkooi zou vorig najaar worden geplaatst en is er nog steeds 
niet. In de volgende vergadering aan Mozaïek Wonen vragen 
wanneer de speelvoorzieningen er komen. 

 
 
 
 
Mozaïek Wonen 

15. Sluiting 
      Trudy sluit de vergadering om 21u55 onder dankzegging voor 
       ieders inbreng. 

 

 


