
Vergadering Wijkcommissie van 19-03-2019 
 
1. Welkom door de voorzitter. 
Leonie opent de vergadering. Aanwezig 12 personen. 
Afmeldingen van Inez, Joke, Ella, Els en Wilma 
Helaas kunnen de wijkagenten vanavond niet komen, ondanks de aangekondigde special. 
 
2. Binnengekomen post 
Er zijn een aantal mails binnengekomen over hondenpoep en afval in de wijk, deze 
onderwerpen worden besproken in de bestuursvergadering, alvorens hierop antwoord 
gegeven kan worden. 
Johan vraagt om de afvalcontainers als agendapunt toe te voegen. Het wordt punt 14. 
 
3. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
De gemeente wil echter geen nieuwe Whatsappborden plaatsen, er staan al zoveel borden. 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Herbenoemen bestuursleden, rooster van aftreden 
Volgens onze statuten treden bestuursleden elke 2 jaar af. Jaap, Johan en Josita treden af 
en worden unaniem herbenoemd. 
 
5. Voorstel benoemen nieuwe secretaris van de Wijkcommissie 
Mieke Hermus wordt de nieuwe secretaris van de Wijkcommissie, unaniem gekozen. 
 
6. Jaarverslag bestuur 2018 
Het jaarverslag wordt uitgedeeld. Het is de bedoeling om dit jaar ook de Statuten van de 
Wijkcommissie tegen het licht te houden. En dat zelfde te doen met het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
7. Verslag kascommissie 
Niels Backx en Johan van Roeden hebben de stukken gecontroleerd. 
Het boekjaar is positief afgesloten. Een flink bedrag van het budget gaat op aan de 
vergaderingen. We gaan dit bekijken en proberen dit bedrag te verlagen. Ook aan het 
opstarten van het Seniorenontmoetingspunt is een bedrag beschikbaar gesteld. 
Er is, zonder voorbehoud, décharge verleend. 
 
8. Besluiten over décharge van het bestuur 
Er wordt décharge verleend aan het bestuur. 
 
9. De wijkagenten: uitleg over o.a. babbeltrucs 
Door drukke werkzaamheden zijn zij niet aanwezig, de presentatie wordt gegeven bij de 
volgende vergadering. 
 
10. Begroting voor het jaar 2019. 
Johan heeft de begroting voorgelegd. Er zijn steeds meer activiteiten overgenomen door 
anderen, school, gemeente et cetera en daarom is er ook wat minder geld nodig. 
De begroting moet in oktober al ingeleverd worden voor het volgende jaar en dat is op tijd 



gebeurd. 
 
11. Nederland schoon 
Op 22 en 23 maart is de landelijke Opschoon-dag. Er wordt verteld wat de plannen zijn voor 
de vrijdag. Er wordt met de kinderen van de Kreek, Lodijke en de Maatjes die hieraan 
meedoen na afloop bij McDonalds gegeten, die dat ook sponsoren. Ook Sebic sponsort een 
deel van de bezigheden. 
 
12. Terugkoppeling werkgroepen 
a. Werkgroep SOP 
SOP is een succes, het wordt goed bezocht. Zij hebben een prijs gewonnen van de ING. Zij 
hebben ook een subsidie ontvangen van het Oranjefonds en van het Goderiefonds. Ook van 
de gemeente is er een voorlopig bedrag gekomen, na een bezoek van de wethouder. 
De kosten van de maandelijkse lunch worden niet gedekt door de bijdrage van de bezoekers, 
dus daar moet wel geld bij. De bezoekers zijn erg blij met de mogelijkheid voor de lunch. Het 
is lekker, gezellig en sommigen komen weinig buiten of hebben weinig bezoek en zijn blij 
met deze manier om de eenzaamheid te ontvluchten. Zij kunnen tegelijkertijd bij diverse 
instanties terecht, die ook aanwezig zijn bij de lunch, zoals de wijkzuster, de wijkagenten, 
Stadlander et cetera. 
b. Werkgroep Groen 
Er zijn in het park van Reimerswaal bomen gekapt voor onderhoud. Er is nog geen bericht 
ontvangen over de te plaatsen notenbomen van de plukroute. 
c. Werkgroep Verkeer 
De leden van deze werkgroep komen bijna allemaal uit de Laan van Hildernisse. Het zou 
prettig zijn als er meer mensen van andere plekken op de Plaat zich hierbij aan zouden 
willen sluiten. (Voorstel Mieke: extra aandacht vragen hiervoor in blad of op website). 
d. Werkgroep Buurtpreventie 
Johan zegt dat er niet zo veel gebeurd is. Vorig jaar hebben ze zo’n 120 verslagen gemaakt, 
na elke rit die zij maken. De acties zijn goed verlopen. Er zijn een aantal leden gestopt, onder 
andere door verhuizing. Er is dus plaats voor nieuwe leden! Johan adviseert om ALTIJD 
aangifte te doen na een inbraak of iets dergelijks. 
e. Werkgroep zwerfvuil 
Er wordt verteld dat McDonalds fulltime iemand in dienst heeft om zwerfvuil te verwijderen. 
Dit is nog steeds niet afdoende. 
 
13. Suggesties gevraagd voor gebruik wijkgebouw 
Het wijkgebouw is redelijk goed bezet. Josita wil graag ideeën horen over activiteiten die 
plaats zouden kunnen vinden in het wijkgebouw. 
Annelies stelt voor om het wijkgebouw op zaterdag open te zetten voor koffie et cetera.Dit 
was vroeger ook zo en dat werd goed bezocht. 
 
14. Afvalbakken 
Omdat het niet duidelijk is hoe de weg en het fietspad bij de nieuwe afvalbakken gaan lopen, 
is er ongerustheid over. De bakken schijnen op de plaats gezet te zijn, die we destijds 
hebben goedgekeurd. De voorzitter gaat contact opnemen met de gemeente over de 
verdere aanleg. Dit onderwerp wordt dus nog vervolgd! 
 



15. Wat nog ter tafel komt 
Jaap: Hoe kunnen we te weten komen waarom er zó veel ambulances en politieauto’s 
komen als er iemand een hartstilstand krijgt. 
Jacques: Als we toch vragen om een fietspad bij de containers, kunnen we ook wel vragen 
om een zebrapad daar. Johan antwoordt dat daar al eerder over gesproken is, maar dat de 
verkeersdeskundige niet blij is met zebrapaden. 
Leonie sluit de vergadering. 


