
 

 

Verslag Wijkraadsvergadering dd. 24 februari 2016 

 

 

Afwezig met bericht: Anita Mizrahi, AlbertienPareau Dumont, Henny Brouwers. 

Aanwezig: Paul Busker (voorzitter), René Ambags (notulist), Loes Buisman, Hans Pérukel, Lizzy Soenarjati, 

Ulrike Weller-Aussems, Esther Berkelouw, Olivier van de Sanden, Paul Spoek, Ada Beens, Eveline van 

Nierop, Hans Steketee. 

 

1. Mededelingen voorzitter 

Per 1 feb is Cobi Hagman-Koek afgetreden als wijkraadslid en als vrijwilliger in het wijkcentrum. 

Toegangssysteem werkt naar tevredenheid. 

 

2. Vaststellen agenda 

Verzoek om voortaan  als vast agendapunt “vaststellen agenda” toe te voegen, en het verslag van de 

vorige vergadering naar het begin van de agenda. 

 

3. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 1 februari 

Punt 3 Discussie moet zijn: Discussie over werkplan. Idee voor flyers: flyers mbt wijkraadsverkiezing 

werd genoemd. 

Punt 6: Eveline – stopt als “gastvrouw”. Zin over buurtoverleg wil ze geschrapt zien. 

 

4. Activiteiten- en besluitenlijst Dagelijks Bestuur 

Akkoord 

 

5. Financieel – kascommissie 

Tarief voorstel zaalgebruik akkoord. Bijgevoegd. 

Penningmeester verzoekt de kascommissie voor 1 mei hun werk te doen (financieel 2015) 

 

6. Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018. 

Hans Pérukelen Paul Busker sturen schriftelijke inspraak naar de gemeente. 

 

7. Concept-Werkplan 2016-2019. Opmerkingen/aanvullingen vanuit wijkraad (bijgesloten). Aanvullingen 

worden verwerkt door Reinier van der Vusse. Daarna wordt het plan toegestuurd aan de leden en 

tegelijkertijd vastgesteld. 

 

8. Werkgroepen binnen de organisatie. 

Inventarisatie is nodig met de volgende elementen: 

Welke zijn er, wie zitten erin, welke activiteiten zijn verricht. Volgende keer op de agenda. 

 

9. Werving vrijwilligers: bezetting tijdens openingsuren, kennisdeling vanuit wijkraad, achterban, 

werkgroepen enz.  

Wachten op nieuwe vrijwilligers, dan afspraken over bezetting en openingstijden. Proberen actieve 

mensen te werven. Eveline zal degenen die buiten openingsuren tegen betaling gastvrouw/heer willen 

zijn, vragen contact op te nemen met de secretaris. 

 



 

 

10. Rondvraag en meldingen vanuit buurten 

Loes Buisman: RTL nieuws wil graag iemand voor interview over drugsoverlast. Lizziebiedt zich aan, 

Loes geeft dat door aan RTL. 

 

11. Vaststellen nieuwe datum 

Nog geen nieuwe datum voor wijkraadsoverleg. 

 

Tarieven zaalgebruik. Alles inclusief koffie/thee. Als een groep het zich niet kan veroorloven kan men 

contact opnemen. Hoe regelen? In plaats daarvan klusjes?   

 

Buurtgroepen, bewonersinitiatieven:  

1-2 uur* 1-10 personen € 10.=  

 11-20 personen € 15.= 

> 2 uur 1-10 personen € 15.=  

 11-20 personen € 20.= 

Andere groepen: 

1-2 uur* 1-10 personen € 60.=  

 11-20 personen € 65.= 

> 2 uur 1-10 personen € 80.=  

 11-20 personen € 85.=  

 

*  met maximale uitloop van 15-20 minuten. 

Gebruik beamer € 10.= 

Zolang er nauwelijks aanbod is van vrijwilligers: geen aanbod van koffiejuffrouw of zo: men kan gebruik 

maken van keuken (gebr aanwijzing apparatuur nodig). 

Als er speciaal om een vrijwilliger gevraagd wordt, dan een uurtarief van 10 Euro, dwz de duur van de 

bijeenkomst plus een half uur ervoor en een half uur erna uur voor klaarzetten koffie etc. stoelen, en na 

afloop opruimen. 

Meer dan 20 personen alleen in overleg  

Hoe meer mensen, des te meer kans op de volgende kritiek: 

“Soms laten ze een bende achter, serviesgoed niet opgeruimd, tafels niet teruggezet. Soms nog een hele 

klus om op te ruimen. Of we niet een borg moeten vragen, die ze normaal gesproken terug krijgen?” 

Ter vergelijking: 

Het Claverhuis rekent €15 - €25 per uur, flipover €5, beamer €25 koffie, thee onbekend 

De Boomsspijker afhankelijk van zaal (capaciteit) €15-€25 per uur normaal tarief, €10-€15 per uur voor 

maatschappelijke initiatieven 

Daarbij flipover €5, beamer €25, kan koffie €8, kan thee €3.50 

Huize Lydia begint met €15 per uur, tot 15 personen. Wsch geen koffie/thee inbegrepen. 

 

 


