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Notulen wijkcommissie vergadering 4 september 2014 
Afmeldingen van:  Joke Grootemaat, Rob van der Helm,Theo van den Heuvel, 

Wim Edens, Helene Holslag, Lies Dings, Jaap Dekker, Rene Habes, Hans 

Snepvanger, Jaap en Annelies Truyens., Annette Lamme en Paul Gabriels 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Toevoegen: Stichting Wij(k) als punt 8 

 

2. Verslag vorige vergadering (opmerkingen tav dit verslag gaarne voor de 

vergadering per mail aan het secretariaat; dit vanwege vergader efficiency) 

 

3. Overleg vergaderdata.  
Niels Bax maakt bezwaar tegen beperking.  

Niels stelt voor tussentijdse inloopavonden te organiseren en neemt dit op 

zich. Volgende keer evalueren.  

 

4. Huizenbouw in Reimerswaal. 
Door Andre Blom  van de Vereniging Binnenstad is onlangs bezwaar gemaakt 

tegen aantasting  van de natuur  hier  ter plaatse. Het blijkt dat de 

wijkcommissie niet voldoende volgt wat de gemeente publiceert. Niels Bax 

neemt op zich om tbv de website de gemeentelijke publicaties te volgen en 

eventuele aan te merken voor plaatsing op de website van de Bergse Plaat. 

 

5. Terugkoppeling overleg gemeente over parkeerplaatsen: 
Joke, Hans Snepvangers hebben gesproken met Patrick vd Velde (wethouder) 

en Peter Boogers (verantwoordelijk ambtenaar); plattegronden van Adri van 

der Maat en Bernadette Cornel 

 

6. Parkeerprobleem Watersnip, Pijlstaar, IJsvogel en Buizerd 
De gemeente komt op 27 september naar de wijk (zie nieuwsbrief) 

 

7. Mogelijke oplossingen zoals voorgesteld door de bewoners: 
Eenrichtingsverkeer om zo meer parkeervakken te creëren. In plaats van 

auto’s achter elkaar naast elkaar. Op die manier kunnen er in twee vakken drie 

auto’s. 
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Elk huis 1 vak toewijzen op kenteken of huisnummer. Tweede of derde auto kan 

dan geparkeerd worden waar er plaats is. 

Parkeervlakken kleiner maken. 

Extra vakken creëren uiteinde slechtvalk en scholekster tussen de huizen. (Er 

zijn daar tekeningen van) 

Helft graspieper opofferen en daar parkeervakken maken. Ingang verlengde 

slechtvalk uitgang verlengde scholekster(of andersom). 

Extra parkeerplaatsen maken in de Fuut, Tureluur en lepelaar. 

Grastegels plaatsen Fuut, Tureluur en lepelaar. 

 

Er werd in het verleden gezegd dat er geen groen opgeofferd mocht worden. 

Dat is vanwege kostenbesparing het afgelopen jaar wel gebeurd. Punt 4 en 5 

zijn daarom nu naar het lijkt wel weer bespreekbaar. 

 

8. Website en nieuwsbrief 
Beide worden momenteel vernieuwd. Nieuwe mensen gaan zorgen voor een 

website die een grotere veiligheid heeft en waarvan de content bijgewerkt 

wordt. Verder wordt er een nieuwe layout gebruikt die aansluit bij die van het 

wijkblad Plaatina. 

De bewoners die dit op zich genomen hebben zijn: Inez Linde er haar man 

Frans en Dennis Hoekstra van het bedrijf Mediaans die dit ook kosteloos voor 

ons zal opzetten 

 

9. Ledenlijst 
Binnenkort zal iedereen weer een mail krijgen met de vraag of de inschrijving 

gecontinueerd moet worden 

 

10. Stichting Wij(k): Josita 
Josita licht de nabije plannen toe. 

 

11. Wijkblad en evaluatie november 2014 
In november zal er een evaluatie plaatsvinden waar bepaald zal worden of er 

genoeg geld is voor continuering in de huidige frequentie en of de hoeveelheid 

advertenties niet te groot is. Er komt een soort standaard inhoudsopgave, van 

artikelen uit en over de wijk. Die moeten elke uitgave minimaal gevuld worden. 
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12. Wijkagent  
Helaas afwezig 

 

13. Buurtpreventie:  
Terugkoppeling bezoek burgermeester en evaluatie actie 3 september 

 

14. Ideeën 25 jarig jubileum 

We willen graag ideeën over de viering van ons 25 jarig bestaan. 

Verder willen we de organisatie zo veel mogelijk laten plaatsvinden 

door nieuwe potentiële (bestuurs)leden van de wijkcommissie. 

Aangemeld hebben zich al: Hans van de Laurel en Hardy organisatie 

en Peter van Dijk en enkele bewoners van de Plaat 

 

15. Rondvraag en sluiting 


