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Bestuursvergadering woensdag 29 oktober 2014 
 
Aanwezig : Jolanda Boukari (JB), Hans Amse (HA), Bert Vierhout (BV), Gerhard 

Brummelkamp (GBr), Margaret Bakker (MB) 
Afwezig   : Gerard Beltman (GB) 
Gast  : Wim Mulder 
Notulist : Laetitia Bosch   
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
JB opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen en met name Wim Mulder 
welkom. Wim Mulder is verkeersdeskundige van de gemeente.  
 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 

2. De voors en tegens van het tweerichtingsverkeer op de Laan van Orden  
Wim Mulder vertelt dat de gemeente een studie heeft gedaan naar het al dan niet weer 
openstellen van de Laan van Orden voor tweerichtingsverkeer. De knelpunten zijn in kaart 
gebracht evenals de verkeersstromen. Ook zijn tellingen verricht van de hoeveelheid 
verkeer. Geconstateerd is dat de verkeersstroom op de Laan van Orden bij 
tweerichtingsverkeer van ca. 1800 auto’s per dag naar ca. 3600 à 4000 zal stijgen. De vraag 
was of de bereikbaarheid zal verbeteren. Geconcludeerd is dat dit bijna niet het geval zal 
zijn. Het laatste punt dat besproken is, is of er verlichting bij andere knelpunten zal optreden. 
Bij de kruising Laan van Spitsbergen – Asselsestraat zullen ca. 300 auto’s minder passeren. 
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de Mauvestraat en de F. van Mierisstraat.  
De gemeente adviseert de Laan van Orden eenrichting te houden. Bij het groot onderhoud 
volgend jaar kan het beeld van de straat rustiger worden door middel van bomen, drempels 
e.d. JB vraagt of er dan ook een mogelijkheid is voor schuine parkeerhavens. Dit moet met 
de gemeente besproken worden. BV vraagt of het niet verstandig is om klinkers als wegdek 
te gebruiken in plaats van asfalt, zoals in de wegen die hier parallel aan lopen.  
Als er gekozen wordt voor tweerichtingsverkeer, zullen de trottoirs versmald moeten worden 
om extra ruimte te maken.  
De wijkraad zal uiterlijk 15 november haar voorkeur meedelen aan de gemeente. GBr pleit 
voor goede (voor)informatie naar de bewoners waarin het gezamenlijke standpunt van de 
wijkraad en de gemeente wordt uitgedragen. De bewoners kunnen meepraten over de 
inrichting (bomen, klinkers e.d.) van de weg.  
Het bestuur is van mening dat de huidige situatie gehandhaafd moet blijven met waar 
mogelijk verbeteringen in de uitvoering. GBr zal het nog in de commissie Verkeer bespreken.  
 

3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.  
 
De punten 2633, 2645, 2647. 2648, 2650 kunnen vervallen. 
 
Naar aanleiding van: 
Actiepunten 2606: GBr heeft overleg met Jolante over de wensen van de buurt.  
Idem 2633: JB heeft met Jan van Eijk, Hatice Peksen en Wim Bergink overlegd over de gang 
van zaken. Uitvoerenden zijn lastig te vinden. JB vraagt zich af wat de rol van de wijkraad 
moet zijn. Het bestuur is van mening dat de wijkraad geen leidende rol moet hebben.  
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Idem 2646: MB stelt voor onze punten alsnog in te brengen voor een volgend bezoek.  
.  
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 

o 5 november is platformvergadering. GBr neemt contact op met GB omdat er veel 
punten mbt verkeer behandeld worden. Het is handig als John Verhoek meegaat ter 
introductie. 

o 5 november is ’s middags een bijeenkomst met de gemeente over het 
bestemmingsplan. MB, BV, Jolante en eventueel GBr gaan hierheen. John Verhoek 
gaat hier ook heen.  

 
Ingekomen stukken: 

o JB heeft een lijst rondgestuurd. 
 
 

5. Nieuws van de commissies 
Bouwen en Wonen 
o Er is een plan gepresenteerd voor de oude locatie van Gorkink. Men wil op het 

achterterrein een hobbyloods plaatsen. De achterburen zijn nogal kritisch over de 
hoogte van de loods.  

o 11 november is er door de gemeente een info bijeenkomst gepland betr. Westpoint. 
Jolante en BV zijn uitgenodigd. 

 
Welzijn 
o JB heeft afgelopen maandag met Eddy van Essen gesproken over de problematiek 

van de jeugd in de wijk. Eddy van Essen heeft aangegeven dat de wijkagent steeds 
minder zichtbaar zal zijn. Het is een coördinerende functie en men is dus grotendeels 
op het bureau te vinden. De signaleringsfunctie komt steeds meer bij o.a. de 
bewoners te liggen. Deze kunnen het probleem doorgeven aan Jan van Eijk. GBr 
heeft klachten ontvangen over de jeugd bij de roestvijver. JB zal dit doorgeven aan 
Jan van Eijk.  

o De afspraak over het thema WMO met de andere wijkraden en de gemeente is nog 
niet gerealiseerd. 

 
Financiën 
o HA vraagt naar de definitieve versie van het Activiteitenplan 2015. Hij zal hier Jolien 

over bellen.  
o Kindervreugd heeft gevraagd om een bijdrage voor het sinterklaasfeest. Besloten 

wordt hetzelfde bedrag als vorig jaar (€ 250) te doneren.  
o We krijgen nog geld terug van de Raad van State. Bovendien krijgen we een 

gedeelte van de dwangsom die de gemeente heeft moeten betalen in verband met 
een te late reactie op een bezwaar van Berg en Bos.  
 

Groen en Kunst 
o Er komt een bankje bij de vistrap en Gerard Dijkman zal de omwonenden 

informeren.. 
 
Verkeer 
o BV merkt op dat de drempels in de F. van Mierisstraat te vlak zijn. Punt van aandacht 

bij de oplevering.  
o Het fietspad bij het winkelcentrum wordt aangelegd. Er is wat vertraging opgelopen 

doordat materiaal opgeslagen moest worden op het binnenplein van het oude 
winkelcentrum. 

o Een bewoner van de Mauvestraat heeft verzocht om een verkeersdrempel.  
o De gemeente zal proberen geld vrij te maken voor het opnieuw bestraten van het 

fietspad bij het witte dorp.  
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o Alle mogelijkheden voor een transferium voor de attractieparken worden door de 
gemeente uitgebreid onderzocht.  

 
Van de voorzitter 
 -- 

 
6. Acquisitie en beloning bezorgers Wijknieuws 
GBr zal komend jaar ook de acquisitie van de advertenties doen.  
Jolante heeft een stuk geschreven over de beloning van de bezorgers. Zij vindt het te 
veel werk tegen een te slechte beloning om het volgende keer nogmaals te doen. MB 
stelt voor de extra opbrengsten die gerealiseerd zijn door een dunnere uitgave aan de 
bezorgers te besteden. BV wil wel een aantal exemplaren van de voorjaarseditie 
bezorgen. Het lijkt praktisch niet een uitvoerbaar idee om de bezorging over veel 
mensen te spreiden. HA en MB zullen aan de bezorgers van de advertentiebladen 
vragen of deze twee keer per jaar 3000 exx. willen bezorgen.  

 
7. Evaluatie AV 8 oktober 2014 
MB had er moeite mee dat het energieverbruik per persoon met naam en toenaam 
besproken werd. GBr en JB zijn het hiermee eens. Er had meer rekening gehouden 
moeten worden met de privacy van de bestuursleden. 
Geschat wordt dat er minder mensen aanwezig waren dan anders. Sowieso komt er 
maar 1% van de bewoners. GBr stelt voor slechts 1x per jaar een AV te houden. 
Hiervoor moet een statutenwijziging doorgevoerd worden. Nu kunnen de aanwezigen de 
begroting en het jaarverslag goedkeuren. HA overlegt met de gemeente over de 
mogelijkheden en de eventueel veranderende bevoegdheden. 

 
8. Brink en Orden energieneutraal – opzetten? En hoe, sociale media, 

huiskamersessies? 
De woningbouwcorporaties zouden het punt moeten oppakken voor de huurwoningen. 
Vanuit de AV hebben we geen reacties ontvangen. BV vraagt aan GB en John hoe het 
in Kerschoten is opgezet.   
In het Wijknieuws kan er aandacht aan besteed worden. 

 
9. Actualisatie van de website 
Svp kopij aanleveren aan GB.  

 
10. Rondvraag 

o Henk Vermeulen is sinds gisteren van de IC af. De commissie zorgt na thuiskomst voor 
een bloemetje.  

o Het bestuur vindt het onjuist als John bestuursvergaderingen voorzit voordat hij in een 
bestuursvergadering benoemd wordt. Conform de statuten (art. 9) worden de voorzitter, 
secretaris, penningmeester en vicevoorzitter uit hun midden aangewezen. GB blijft tot 1 
januari voorzitter.  

o GBr raakt overwerkt door het wijkraadswerk en zijn eigen werk. Hij zou graag 
terugtreden als voorzitter van de commissie en willen doorgaan als commissielid.  

o GBr vraagt of hij de prijzen voor de advertenties in het Wijknieuws kan handhaven. HA 
bevestigt dit.  

o GBr vindt het niet juist dat de partners niet zijn uitgenodigd voor het jaarlijkse etentje.  
o JB is bezig met een lijst van vergaderdata voor volgend jaar. 
 

11. Sluiting 
JB bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 

12. Volgende vergadering 
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 26 november 2014, aanvang 
19.30 uur. 
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Notulen goedgekeurd d.d. 

 

Voorzitter     Secretaris 
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Actiepuntenlijst 
 

Nr. Wie Omschrijving Datum 

2575 HA Rechtsbijstandverzekering  

2576 GB/HA Geld/contactpersonen Platform 31 in overleg met 
Bob van Dongen 

 

2598 JB/HA Briefpapier  

2604 GBr Draagvlak abri winkelcentrum / contact 
busmaatschappij 

 

2606 GBr Bewoners informeren over stand van zaken 
parkeerproblematiek Belastingdienst 

 

2610 GB Iemand zoeken voor de cie Communicatie  

2623 JB Contact De Naald over AED’s  

2627 JB Locatie etentje 10-12  

2630 GB Oproep versterking Cie’s Welzijn en Bouwen  

2631 GB Uitnodiging AV 2015 Wim Bergink en Paul 
Blokhuis. Thema WMO 

 

2632 GB Contact wijkagent Jan van der Linden  

2642 Cie’s Website iedere bijeenkomst op agenda vd cie-
vergaderingen plaatsen 

 

2644 MB Speelplek oudere jeugd i.o.m. Jan van Eijk  

2646 BV/MB Rondje door de wijk met Olaf Prinsen  

2649 Redactie Pagina hot nieuws in Wijknieuws  

2651 Cie Bouwen en 
Wonen 

Navragen bij gemeente of zij bewoners inlichten 
over vergunningparkeren. 

 

2652 Cie Verkeer Voorkeur Laan van Orden doorgeven aan 
gemeente 

15-11-14 

2653 JB Klachten rond jeugd bij roestvijver doorgeven aan 
Jan van Eijk 

 

2564 HA/MB Alternatieven bezorging Wijknieuws  

2565 HA Overleg gemeente inz. minder vergaderen, 
bevoegdheden, statutenwijziging e.d. 

 

2566 BV Opzet Kerschoten Energie Neutraal?  

2567    

 
 
o.k.t. = op korte termijn 
 
Besluitenlijst: 
 

Nr. Omschrijving Datum 

74 Donatie van € 1000 aan jeugdfestival Sprengenpark 10-02-2010 

75 Donatie van € 500 aan Jeugdhonk tbv tafeltennistafel 10-02-2010 

76 Wijkkrant 2x per jaar ipv 3x 09-06-2010 

77 Aanpassen vergoedingen wijkraadsleden 08-09-2010 

78 Bijdrage van 250 euro aan sinterklaasfeest Kindervreugd 28-10-2010 

79 Cadeau huwelijk Jolien en David 50 euro 09-03-2011 

80 Start bestuursvergaderingen 19.30 uur 09-03-2011 

81 Inkomende mails ca. 1 jaar archiveren 06-04-2011 

82 Bijdrage van 250 euro aan sinterklaasfeest Kindervreugd 02-11-2011 

83 Bestuursvergadering april op 11-4 08-02-2012 

84 Bijdrage maatschappelijke stage 150 euro laatste keer 07-03-2012 

85 Wijkraadsgebouw in Kunsterij / archief in Pluspunt 04-04-2012 

86 500 euro straatspeeldag Mauvestraat, 150 euro Eburonenstraat, 350 euro 
Driehuizen 

04-04-2012 

87 Bestuursvergadering juni 12 vervalt 09-05-2012 
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88 500 euro buitenspeeldag Mauvestraat 13-02-2013 

89 175 euro Kindervakantiespelweek 10-07-2013 

90 GBr neemt advertentieverkoop voor Wijknieuws op zich 10-07-2013 

91 Bijdrage van 250 euro aan sinterklaasfeest Kindervreugd 30-10-2013 

92 Bijdrage van 250 euro voor winterfeest Pluspunt 27-11-2013 

93 Bijdrage van 500 euro voor Buitenspeeldag Mauvestraat en 350 euro voor 
Driehuizerweg 

07-05-2014 

94 Aantal commissieleden maximaal 4 plus voorzitter 07-05-2014 

95 Bijdrage van 225 euro aan Kindervakantiespel 04-06-2014 

96 Bijdrage van 250 euro aan sinterklaasfeest Kindervreugd 29-10-2014 

 


