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Verslag van de vergadering d.d. 17 november 2014 
 
Aanwezig/ niet aanwezig: Trudy Rood (voorzitter), Alexander Spijker (secretaris),  
Ad Verlaan (penningmeester), Gijs Hoogeveen, Lex van der Reijden, Nemma Koelewijn,  
Marius Batelaan, Marlo Vuijk( gemeente), Mark Verheijke 
 
Vanwege het agendapunt groenomvorming: 
Fam. Van Egmond, Ronald van der Meer, fam. Van Spengen, fam. Sargany, fam. Domburg, Gerry 
Hoogendoorn, Aad de Knikker, fam. Hoogenes, fam. Verkerk, Roel Lok (gemeente). 
 
 

 Onderwerp: Actie door: 

1. Opening 
Trudy opent de vergadering en verwelkomt de in groten getale opgekomen  
buurtbewoners. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
De groenomvorming komt als punt 1 op de agenda, de rest volgt daarna. 

 

5. Groenomvorming 
Trudy opent de discussie, geeft het woord aan Gijs die de aanleiding  
vertelt zijnde het omvormen van het rosarium door het snoeien van de 
hegjes. Voor de argumenten zie eerder verslagen en stukken. Roel Lok 
verteld wat de achtergrond van de Groenomvorming is. Dit is budgettair, 
de gemeenteraad heeft aangegeven 25% te willen bezuinigen op het 
onderhoud. De afdeling zoekt nu naar mogelijkheden om dit te doen en 
heeft een plan uitgewerkt. Dit plan is gepubliceerd maar omdat de 
publicatie rond de zomervakantie heeft plaatsgevonden, is dit niet erg 
goed gelezen. De aanwezigen vinden dat de informatie d.m.v. flyers 
rondgebracht in de buurt rondom de betreffende tuin of park een betere 
manier van communicatie.  
Veel mensen lezen de gemeentepagina niet omdat het teveel informatie 
geeft die voor niet belanghebbende niet interessant is. 
Roel vroeg of er aanwezige zijn die willen meewerken aan het onderhoud 
van het rosarium. 9 bewoners hebben zich opgegeven om dit te willen 
doen. Het betreft in eerste instantie het bijhouden van de heggen, het 
liefst zou de groendienst hebben dat ook het ander onderhoud wordt 
gedaan door mensen uit de buurt. Het grasmaaien wordt door de 
gemeente gedaan. De takken en ander vuil wordt na afloop van het werk 
door de groendienst opgehaald. 
Andere opmerkingen om het onderhoud van het rosarium anders te doen 
zijn: 

 De fontein is regelmatig verstopt, hier een beter systeem voor 
vinden wat minder storingen geeft. Ook werd opgemerkt om de 
fontein weg te halen. 

 De rozen in de perkjes en tegen de bogen zijn achteruit gegaan, 
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wordt het snoeien of ander onderhoud wel goed gedaan? 

 De vogelhuisjes niet meer onderhouden. 

 Bedrijven, actief in tuinonderhoud, als sponsors zoeken. 

 Minder vaak gras maaien. 

 Door de bewoners van de het Turkenburg appartement wordt 
gevraagd om de berken voor het gebouw in te snoeien of 
gedeeltelijk te verwijderen. De berken ontnemen de bewoners het 
uitzicht op het rosarium. 

 Roel gaf aan de ideeën en opmerkingen mee te nemen naar de afdeling.  
Het weghalen van de heggen en struiken in en rond het rosarium wordt nu 
niet gedaan in afwachting van het opstarten van het onderhoud door de 
buurtbewoners. 
In februari maart 2015 wordt het overleg hierover vervolgd. 
 
 

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering d.d. 6 oktober 2014. 
Wordt verschoven naar de volgende vergadering. 

 

4.  
6. 

Archief wijkteam 
Dit is een actie die al loopt 

Gijs Hoogeveen 

7. Gesprek met Jumbo 
Zie het verslag d.d. 8 oktober 2014 van Marius 

 

8. Meningsvorming wijkteam over rol in zorg in de wijk 
Er is een discussie over of het wijkteam actief moet zijn in het door de 
gemeente op te zetten nieuwe zorgsysteem.  
De mening van de leden van het wijkteam is dat het zijn van een 
signalering voor burgers in de wijk die zorg nodig hebben niet tot haar taak 
behoord. Hier zijn andere instanties beter in. 
Het wijkteam ziet wel als haar taak de sociale cohesie in de wijk, het 
beheer van infrastructuur, groen en speeltuinen. 

 

9. Rondvraag 
 

 

 Aspirant lid Mark Verheijke stelt zich voor.  

 Volgens wethouder Dirk Jan Knol is er voortuitgang met de boot in 
Buitenkerk. 

 

 Diftar 
Omdat er in de krant is geschreven over Diftar geeft dit discussie. 
Trudy maakt een voorstel brief aan het college en de leden van de raad. 

 

 Multi Culti hapjes 
Nemma geeft aan dat er een plan van aanpak is maar dat zij het 
momenteel erg druk heeft op haar werk. 
Marius biedt aan om Nemma te helpen. 

 

 Dorpsagenda 
De dorpsagenda staat op onze site. Iedereen wordt gevraagd om 
aanvullingen en wijzigingen aan Gijs door te geven die dit zal verwerken in 
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de dorpsagenda.  

 Graafse Waard 
De groeninrichting, speeltuintjes en fiets en wandelpaden in De Graafse 
Waard zijn gereed.  
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