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Concept verslag Wijkraadsvergadering 

6 augustus 2018, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

Aanwezig: zie de presentielijst (niet op de website) 
 

Losse onderwerpen 
 
- Het verslag van 11 juni 2018 is goedgekeurd.  
- Stukken: Geen inkomende stukken. De uitgaande stukken staan in de nieuwsbrief van eind juli 
en op de site.  
- Loes heeft contactpersoon van VoxPop aan Albertien doorgegeven. 
- Loes heeft weinig reacties op het privacy-reglement gekregen. Het groepje privacy-reglement 
neemt het onder de loep. Opmerkingen zijn nog welkom. AKTIE 
 
 

Verhuizing: tijdspad & taken 
 
De 1e prioriteit is de verhuisdozen vullen! 
 
- 14 aug. komen de verhuisdozen. Nanny heeft hulp aangeboden bij het inpakken. Alle kasten 
moeten leeg. Paul S. maakt een opzet voor markering en een goede administratie. 
- ma. 20 aug 20 uur: bijeenkomst verhuiscommissie. Dat zijn Paul B., Loes, Paul S., Jolanda en 
Albertien. Die coördineert en bekijkt wat er wel of niet naar de opslag gaat. 
- maandag 27 aug. is de laatste ‘normale’ wijkcentrum-dag op deze locatie 
- maandag 27 aug. eind van de middag maken Paul B. en systeembeheer een kopie van de Z-
schijf. Daar staan alle documenten van het wijkcentrum. Loes neemt contact op met Yellie over 
haar documenten, en kopieert verder alles waar ze bij kan zonder wachtwoord van bureaublad 
naar Z-schijf. 
- woensdag 29 aug. staat de verhuizer om 7 uur ’s ochtends op de stoep 
- niemand voelt iets voor een afscheidsfeestje of een afscheidsborrel 
 
Loes regelt o.a. het afsluiten van elektra en water, de XS4ALL verhuizing en de schoonmaak voor 
30 of 31 aug. om het pand veegschoon op te leveren.  
 
Waar mensen spullen tijdelijk in hun huis onder hun hoede nemen, dat graag melden aan het 
DB. Tot nu toe: Paul B: het elektronische code-slot met elektronicakast. Loes: de boekhouding en 
eventueel het modem en de (internet-)telefoon. Paul S: het archief van de Binnenkrant en de 
stand-alone computer met het opmaakprogramma. De post wordt doorgestuurd naar Loes. Het 
Parool naar Albertien. De planten kunnen (al dan niet tijdelijk) naar wijkraadsleden of anderen. 
Grote kamerlinde aanbieden aan Voxpop (Albertien/Jolande bij afspreken bijeenkomst 
ombudsman) 
Is CV-ketel eigendom van het wijkcentrum? Hans stelt voor: m.b.t. de afwasmachine, 
heetwaterapp. en de CV-ketel: Ze zijn te oud en blijven staan. Anders moeten we ze later laten 
afvoeren en dat is prijzig. Verhuiscie. 
 
 

Nieuwe huisvesting 
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Er zijn momenteel 2 mogelijkheden: 1 geschikt, voor de lange termijn. Daarnaast 1 klein, 
behelpen, alleen kantoortje, rest opslag.  Wegens de verschillende inpandige trappen naar 
etages is dat niet geschikt als definitieve locatie. Ook nog veel onduidelijkheid en de 
contactpersoon is niet bereikbaar. 
De knelpunten: voor de geschikte ruimte is een verruiming van de subsidie nodig, en betere 
toegankelijkheid, wat schriftelijk en bij gelegenheid ook mondeling is toegezegd. 
Gebiedsmanager Arjen Hoogeveen mag hierover beslissen, maar die is op vakantie. Mascha ten 
Bruggencate, de portefeuillehouder is net vandaag terug van vakantie en heeft ambtenaar Petra 
Rondhuis (vakantie-vervanging van Ellen Leeuwenkuijl) om advies gevraagd. De tijd dringt, want 
de Kerkstraat is per 1 september beschikbaar en de eigenaar/makelaar heeft ons verkozen als 
eerste uit de gegadigden. Paul B. zit er bovenop. 
 

Kennismakingsgesprek met nieuwe stadsdeelbestuurders 
 
Het DB van het wijkcentrum heeft op het wijkcentrum een kennismakingsgesprek gevoerd met 
de drie leden van het DB van het stadsdeel: Mascha ten Bruggencate (D66), Ilse Griek 
(GroenLinks) en Micha Mos (GroenLinks). Daarbij waren ook aanwezig Arjen Hoogeveen 
(gebiedsmanager West) en Ellen Leeuwenkuijl. Hans was niet aanwezig. Het was een prettig 
gesprek in een goede sfeer. Het Sociaal Domein valt nu onder de voorzitter Mascha ten 
Bruggencate en daarmee ook het wijkcentrum. Mascha bewaart goede herinneringen aan 
drukbezochte thema-avond over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Ilse Griek gaat over de 
burgerparticipatie. Uiteraard is ook onze huisvestings-problematiek besproken. 
Vanavond (6 aug.) stelt ons DB dat het tijd wordt dat het wijkcentrum weer onder 
burgerparticipatie gaat vallen. Van later zorg. 
 
 

Wijkraad verkiezingen 
 
In Buurtkrant 7 komt een sterk ingekort stuk over de wijkraadsverkiezingen tot ongenoegen van 
het DB. De essentie wat is/doet een wijkraadslid wordt daardoor gemist. Paul S. zal de redacties 
van de andere kranten benaderen om hen te bewegen het complete stuk (minder dan 1 A4) te 
plaatsen. Het is vooral belangrijk om over het voetlicht te brengen wat het inhoudt om 
wijkraadslid te zijn. 
Loes probeert een stukje in de stadsdeelkrant te krijgen. 
De termijn voor aanmelding loopt van 15 augustus t/m 21 oktober. Dit heeft te maken met de 
verschillende verschijningsdata van de buurtkranten. De verkiezingen zijn op maandagavond 5 
november. De aanwezige bewoners kunnen alleen stemmen op de kandidaten van hun eigen 
buurt(wijkgebied). 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Voorgestelde en aangenomen wijzigingen, o.a: 
artikel 2.2 werkgebied, niet grondgebied 
2.7: woonachtig (zowel kandidaten als kiezers) 
2.10: schrappen 
2.12 a: aangenomen 
2.12 b: zoals beschreven in de statuten 
2.11: woonachtig 
2. 14: kiesdrempel: eruit 
2.16: schrappen- we kiezen personen géén organisaties 
2.17: schrappen 
Alle artikelen met het woord buurt: buurt wordt wijkdeel  
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Artikel verkiezingsavond: 
3.2: actief kiesrecht: alleen aanwezigen kunnen stemmen uitbrengen. 
  passief kiesrecht; de kandidaten hoeven niet zelf aanwezig te zijn 
3.4: er moet een oplossing komen voor het geval er meer dan 3 kandidaten zijn en de stemmen 
staken 
Bij een tussentijdse vacature voor een wijkraadslid kiest de wijkraad een nieuwe kandidaat.  
 
Nieuw DB 
artikel 5.2: De 1e wijkraadvergadering na de verkiezingen heeft als agendapunt beraadslagingen 
over een nieuw DB. Tijdens de 2e wijkraadsvergadering kiest de wijkraad een nieuw DB en een 
voorzitter. Dat kan ook betekenen het kiezen van een voorlopig DB voor de duur van 1 jaar. Tot 
de verkiezing van het DB blijft het zittende DB waarnemend in functie en officieel 
verantwoordelijk. 
 
HR Wijzigingen, besluit 
Loes past de tekst aan zoals besproken, stuurt het daarna rond voor besluitvorming. Indien 
nodig dan nog aanpassingen en definitief akkoord. Het DB zal Jan Overes indien nodig vragen het 
nieuwe HR taalkundig na te lopen. 
 

Ombudsman 
 
Het thema van de bijeenkomst met de Ombudsman is overlast. Overlast als gevolg van zowel het 
uitgaansleven als het toerisme. Daarbij horen ook uitwassen zoals de ongebreidelde groei van 
hotels & horeca, het verkeer, etc. Het gaat op uitnodiging en de voorlopige datum is 20 sept. 
Paul S. en Loes maken een lijst met alle buurtgroepen en mailen dat aan Albertien. 
 
 

Rondvraag en buurtnieuws 
 
- De Binnenkant en de Oude Waal gaan op 11 aug. dicht wegens renovatie van de kade. Er zijn 
paaltjes geplaatst (een pilot) en bewoners kunnen niet meer met de auto bij hun huis komen. Er 
was hierover geen enkel overleg, enkel een onduidelijke bewonersbrief, terwijl er meerdere 
gehandicapte mensen wonen. Loes geeft mail-adressen voor vragen hierover. 
- op woensdag 8 augustus is er om 4 uur ’s middags een actie bij het Bungehuis, waar bewoners 
met hun zwemspullen toegang tot het zwembad eisen.  
- Tot 26 augustus kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de 
exploitatievergunning van SOHO. 
 
 

De volgende vergadering is gepland op maandag 1 oktober om 20 uur.  


