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Verslog overleg 15 oktober 2019 
 

Aanwezig: Riny Creemers, Thea Voesten, Arno Vullings, Fred Bok, Nettie 
Baartman, Marcel Deenen, Ingrid van Cleef, Tineke Lamers 
 

1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten 
toevoegen)  
Punt 6 van de agenda wordt naar voren geschoven. 

2. Mededelingen  

• 75 jaar bevrijding 
Thea heeft alsnog een papieren versie van de uitnodiging voor de 
18e oktober gekregen.  

3. Ingekomen en uitgaande post; iedereen heeft alle relevante mails 
gehad 

• Vraag Wim van Osch 
De vraag van Wim werpt nogal wat discussie op. Nettie is in het 
verleden lid geweest van de participatieraad en geeft aan dat er 
nogal wat leden verbolgen zijn over de gang van zaken. De ‘oude’ 
deelnemers in deze participatieraad moeten solliciteren om in de 
nieuwe raad te worden opgenomen. Dit is niet bij iedereen in 
goede aarde gevallen. Er zijn leden van de huidige participatieraad 
die daarom terug zijn getreden waardoor toch behoorlijk wat 
know how verloren dreigt te gaan. 
Thea geeft aan dat in het verleden ook de Wijkraad vaak betrokken 
werd bij items die ter discussie stonden op de agenda van de 
participatieraad.  
Tineke is van mening dat de gemeenteraad als zodanig haar 
informatie zou moeten halen bij de wijk- en dorpsraden.  

• Vergeten driehoek 
- Er is geen deadline voor de aanstelling van de werkgroep en het 

wegvallen van de wethouder Brugman die vervangen wordt 



door  Cor Vervoort die met vakantie is, wordt de zaak 
vertraagd. 

- Germy is bezig met de procesbeschrijving, dit vergt nogal wat 
tijd omdat het een toch wel erg complex proces is. 

4. Whatsapp (toelichting Riny?) 
Het gaat hier om een buurtapp. Deze is al in gebruik op de Kempweg 
maar zou ook uitgebreid moeten worden. Besloten wordt dat hier een 
toelichting op zal komen op de eerstvolgende wijkbijeenkomst. De 
toelichting wordt gegeven door Marcel Deenen, i.s.m. Thea die als 
bewoonster van de Kempweg reeds aangesloten is op zo’n app. 

5. Financiën (Arno) 
Er zijn geen aparte zaken te melden. 

6. Bestuurssamenstelling en taakverdeling (Toelichting Tineke) 
In een gesprek tussen Fred en Tineke heeft Fred aangegeven dat hij 
als voorzitter zich terug wil trekken maar wel deel wil blijven 
uitmaken van het bestuur. 
Hierdoor wordt de functie van voorzitter vacant. Nettie wil zich 
beschikbaar stellen in ieder geval voorlopig. De vergadering is het 
hiermee eens. 
Thea Voesten wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. 

7. Info redactie en de site 
Er wordt weinig doorgegeven van uit het bestuur naar de beheerder 
van de site (Pieter Weerts). Thea wil dit wel op zich nemen en neemt 
contact op met Pieter om een afspraak te maken over uitleg hoe de 
site te beheren. 
Tineke verzorgt nog een info voor de komende wijkraad bijeenkomst. 
Riny kijkt nog of zij een goedkopere drukker kan vinden voor deze 
info. 

8. Info t.a.v. Koffie inloop 
Vanaf 30 januari wordt de inloop georganiseerd bij de Schouwburg. 
De komende inloop kunnen de bezoekers in het museum de lopende 
tentoonstelling bekijken over 75 jaar bevrijding. 
De inloop van december wordt verplaatst naar 2 januari en is dus nog 
in de Borggraaf.  
Nettie stuurt vandaag nog of morgen de uitnodiging voor de komende 
inloop en Tineke probeert hier nog een foto van de tentoonstelling 
aan toe te voegen en stuurt deze dan zo spoedig mogelijk door naar 
Ingrid. 

9. Inrichting Gouden Leeuwplein (Nettie) 



Er wordt druk en constructief gewerkt aan de inrichting van het 
Gouden Leeuwplein. Er zijn modellen aangeleverd de vraag is straks of 
dit ook financieel haalbaar is. 

10. Rondvraag en sluiting. 

• Er wordt een nieuwe wijkbijeenkomst gepland en wel op 21 
november a.s. Riny kijkt of de zaal bij Roel Linssen beschikbaar is of 
dat we nog eens bij de Schouwburg terecht kunnen. Afspraak is 
dan om rond 19.00 uur als bestuur aanwezig te zijn. Inloop is vanaf 
19.00 uur. De opening is om 19.30 uur en start met de presentatie 
van Marcel over de buurtapp. 

• Nieuw te plannen vergadering 19 november 20.00 uur bij Riny, dit 
mede ter voorbereiding voor de wijkbijeenkomst op 21 november 

• Ingrid gaat navraag doen over het pand naast Mixor Chicken. 

• De vakantie periode is verzet naar de maand juli en augustus 

 

 


