Wijkraad de Brabander
Notulen: 01:2013
Datum: 18-3-2013
Aanwezig: Maikel Punt (Voorzitter), Olaf Duisters (Secretaris), Dorus van Rooij
(Penningmeester) Ine Hendrix
Afwezig: Bas Gorissen (ziek)
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
Verslag van de werkgroep Sociaal Klimaat
Verslag van de werkgroep Wonen
Actiepunten
Sluiting.

1) Notulen vorige vergadering.
Het vorige overleg bestond uitsluitend uit het vaststellen of we een wijkvertegenwoordiging
zouden oprichten. Besloten is om dit wel te doen.
De taak- en functieverdeling die is vastgesteld is zoals bovenstaand weergegeven.
Olaf Duisters zou de stukken mbt statuten zoals ter beschikking gesteld door de gemeente
beoordelen en hier advies over uitbrengen.
Hoewel er formeel nog geen wijkvertegenwoordiging is opgericht wordt deze vergadering
gezien als eerste officiële vergadering.
2) Ingekomen stukken.
a) Statuten andere vereniging worden toegelicht door Olaf. Er zijn geen echter punten
die wij niet zouden kunnen overnemen.
Het verplicht aftekenen van de notulen willen we er uit hebben. Dat is ouderwets.
b) Verzoek van Josette Teepen om legitimatie door te sturen. Olaf, Bas, en Dorus hebben
dit gedaan. Bas mogelijk ook, Ine nog niet. Die gaat dat morgen doen. Bas heeft
mogelijk nog een extra bestuurslid, hij stuurt hierover nog een mailtje.
3)

Woonomgeving-Verkeer-Veiligheid
Dorus gaat proberen werkgroep woonomgeving bijeen te krijgen in april.
Michael gaat proberen werkgroep verkeer en veiligheid bijeen te krijgen in april.

4)

Sociaal Klimaat

Het idee is geopperd om een Facebook pagina op te zetten. Bas verzoeken dit nader uit te
leggen aan het bestuur. Bestuur is licht gereserveerd ten aanzien van dit idee, maar we laten
ons graag overtuigen van de toegevoegde waarde.
Verder is geïnformeerd naar de kosten van een web-site;

Er heeft zich een potentieel nieuw bestuurslid gemeld. Bas kan e.e.a. bij een volgende
vergadering specificeren.
Olaf zichzelf bij gemeente aanmelden als contactpersoon voor bestemmingsplannen.
5)
6)

Wonen:
Actiepunten.
a)
b)

Bas contact leggen met Marc van Dalen, over wie doet wat met web-site.
Opzetten stichting is prioriteit;

7) Sluiting en vaststellen volgende overleg.
13 mei 2013, 20:00 bij Olaf

