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Notulen wijkraadvergadering van 8 september 2022 
 

19.30 uur  Besloten vergadering wijkraad  
 Aanwezig: Maria Elena Bisschops (voorzitter), Margareth Coert (interim secretaris), Maria 

Makili (lid), Hannah van den Bosch (lid) en Peter Caspers (penningmeester) 

 

Afwezig: Eddy Alders. 
 

1. Informatie voor nieuwe leden wijkraad 

 Maria en Hannah worden als nieuwe leden geïnformeerd over: de diverse vergaderingen 

waar de wijkraad aan deelneemt, activiteiten die door de wijkraad voor de wijk worden 

georganiseerd zoals een Kerstactiviteit 2022 (budget kan tot 12 september 2022 worden 

aangevraagd*), welke subsidies aanvragen voor welke activiteiten, Alarmsoep / 

Alarmborrel met o.m. het sociaal wijkteam en omliggende wijkraden en het wijkgesprek 

tussen de wijkraad, de gebiedsverbinder (Mirjam Boxhoorn)  en gemeente. 

 

De wijkraad bestaat op dit moment uit zes personen . De nieuwe leden gaan de komende 

periode hun rol binnen de wijkraad ontdekken. Om op de hoogte te zijn van wat er per 

wijkdeel speelt, is wenselijk dat de wijkraad bestaat uit bewoners vanuit alle wijkdelen. 

Op dit moment is dit nog niet het geval**. In de komende wijkkrant zal daarom nog een 

oproep worden gedaan. 

 

* De gebiedsverbinder heeft op 8 september 2022 gemaild dat het Leefbaarheids- en initiatievenbudget voor 2022 op is. 

Het college heeft nu besloten om eenmalig extra geld beschikbaar te stellen zodat er ook voor de rest van 2022 initiatieven 

kunnen worden ingediend. Aanvragen kunnen vanaf 12 september 2022 worden ingediend, waarbij geldt: op is op. 

 

** 
– Wijkdeel 1 Van Galenbuurt: 

ten noorden van de Ruijterweg 

ten zuiden van de Brouwersvaart. 

tussen de spoorbaan en de Westelijke Randweg 

 
– Wijkdeel 2 en 3 Zeehelden en Geschiedschrijvers buurt 

ten zuiden van Ruijterweg/Westergracht 

ten noorden van de Pijlslaan 

tussen de Leidsevaart en de Westelijke Randweg. 

 
– Wijkdeel 4 en 5 Natuurkundigen buurt Oost en West 

ten zuiden van de Pijlslaan 

ten noorden van de gemeente grens met Heemstede 

tussen de Leidsevaart en de Westelijke Randweg. 

                                                               

2. Wat verder ter tafel komt 

  Waaronder antwoorden op vragen van de nieuwe leden. 

 

– Participatiebijeenkomst 

De participatiebijeenkomst is gerelateerd aan de ontwikkelzone. Kickstad gaat stoppen 

omdat hun opdracht gereed is. De gemeente pakt het nu verder op. De gemeente blijft de 
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wijkraad informeren. De wijkraad hoort in de participatiebijeenkomst meer dan in de 

klankbordgroep. 

 

– Wijkkrant 

Op vrijdag 16 september 2022 komen Maria Elena en Hannah bijeen voor de ingekomen 

kopy. Daarna gaat Deborah ermee aan de slag. Afgesproken wordt dat iedereen via de 

mailbox van de wijkraad feedback geeft.  

 

– Whatsapp-groep 

De wijkraad onderzoekt de optie van signal open system voor de interne communicatie. 

 

– Contact wijkraad en gemeente 

De gemeente informeert de wijkraad niet actief over de onderwerpen die in de 

raadsvergaderingen aan de orde komen. De leden van de wijkraad moeten regelmatig zelf 

kijken welke agendapunten er zijn om te beslissen of hij/zij erbij willen  zijn. Geadviseerd 

wordt om regelmatig zelf de website van de gemeente te raadplegen. De wijkraad heeft 

geen rechtstreeks contact met de wethouders. De ruimte van de Stookkamer in de 

Stephensonstraat wordt gesloopt omdat de gemeente niet binnen de wettelijke termijn 

heeft beslist. Het betreft een ambtshalve gegeven vergunning voor de sloop.  

 

– Huisdierenopvang Van Oosten de Bruynstraat 

Het huisdierenopvang gaat vrijwillig verhuizen, dus geen sprake van gedwongen 

verhuizing. Vanuit de wijkraad zal in de klankbordgroep worden gevraagd aan Petra de 

Groot wat er met het terrein gaat gebeuren. 

 

– Financiële verantwoording 

De penningmeester bevestigt dat de financiële verantwoording tijdig gereed zal zijn voor 

2023. De voorzitter vraagt hem de financiële stand van zaken over 2022 zo spoedig 

mogelijk aan haar te overhandigen. Dit verzoek is in juli en september ook al gedaan.  

  

– Activiteiten komende drie maanden 

Stadstuin Bisschop Bottemanneplein, wijkgesprek oktober, jaarvergadering voorbereiden 

en plannen, financiën afronden (inleveren maart 2023), waar budget 2022 nog aan 

uitgeven, subsidie secretariële ondersteuning omdat deze nu sinds begin 2022 op interim 

basis wordt vervuld. De penningmeester onderneemt actie zodat medio februari 2023 

ondersteuning kan worden ingehuurd.  

 

– Deelmobiliteit 

Voorstel om iemand uit te nodigen die hier over iets kan vertellen voor deze wijk. In de 

mailbox van de wijkraad is hierover een email ontvangen. 

 

– Formele zaken 

De voorzitter gaat zaken formeel regelen bij de notaris vanwege de veranderingen. 

 

– Vier ogen principe 

Dit principe wordt gehanteerd bij alle uitgaven. UBO registratie wordt door de voorzitter 

geregeld. Hierdoor is de individuele (hoofdelijke) aansprakelijkheid niet  aan de orde. Dit 

wordt vastgelegd bij de notaris. 

 

– Wijkgesprek 

Het volgende wijkgesprek is gepland op 20 oktober 2022 om 16.00 uur in de Zijlpoort. 

 



3 

 

– Energietransitie 

Wie kan aansluiten bij de bijeenkomst met Jan Gaskemper in de Stookkamer op  

27 oktober 2022. Jan zoekt bewoners die vrijwillig andere bewoners hierover kunnen 

informeren. Peter geeft aan dat hij naar de bijeenkomst gaat, Maria houdt dit in beraad. 

In ieder geval maken de aanwezigen een kort verslag op voor de wijkkrant. Jan heeft over 

dit onderwerp al een onderwerp geschreven voor de komende wijkkrant.  

 

3. Sluiting 21.30 uur 

  

Volgende vergadering is op donderdag 13 oktober 2022 om 19.30 uur bij Geel-Wit. 

 

  


