Wijkraad de Brabander
Notulen: 02:2013
Datum: 13-5-2013
Aanwezig: Maikel Punt (Voorzitter), Olaf Duisters (Secretaris), Dorus van Rooij
(Penningmeester), Bas Gorissen, Ine Hendrix, Rolf van de Ligt, Josette Teepen (gemeente,
gedeeltelijk)
Afwezig: niemand
Agenda:
1)
Notulen vorige vergadering
2)
Ingekomen stukken: - akte notaris
- uitnodiging verzekering vrijwilligers
- convenant mbt web-site
- uitnodiging dag van de hulp ‘meer met minder’
3)
Josette Teepen
4)
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
5)
Verslag van de werkgroep Sociaal Klimaat
6)
Verslag van de werkgroep Wonen
7)
Actiepunten:
- Actiepunten vorige notulen
- web-site
- facebook pagina
- nieuwe actiepunten
8)
Overige zaken, rondvraag en sluiting.
Allereerst welkom nieuwe bestuurslid. Rolf van der Ligt
1)

Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen op de notulen. Notulen afgetekend door voorzitter en secretaris.

2)

Ingekomen stukken.
- Concept oprichtingsakte v.d stichting, afzender notaris
- uitnodiging verzekering vrijwilligers, afzender gemeente
Gemeente heeft verzekering afgesloten. Wijkraad moet zijn opgericht maar ook
ingeschreven bij KvK (Olaf doen na oprichting).
Match is tussenpersoon.
- convenant mbt web-site, afzender gemeente
Convenant mbt web-site
- uitnodiging dag van de hulp ‘meer met minder’, afzender gemeente

3)

Josette Teepen
Gemeente heeft voordeel bij WOP, zodat ze weten wat er in de wijk speelt. Maar
gemeente wil ook actief ondersteunen. Hiervoor is het team gebiedsgericht werken (4,
5 personen) opgericht. 1 persoon is contactpersoon tussen gemeente en wijkraad. Deze
persoon is ervoor verantwoordelijk dat informatie op de goede plekken terecht komt.
Josette is onze contactpersoon.
Josette verzoekt om vergadering bij te mogen wonen als adviseur. Verzoek wordt
door de vergadering geaccepteerd.

4)

Woonomgeving-Verkeer-Veiligheid
Michael nog geen werkgroep bijeen geroepen, verkeer en veiligheid.
Rolf gaat kar trekken voor acties zwerfvuil.
Michael gaat mensen benaderen voor bijeenkomst, deze maand mei.

5)

Sociaal Klimaat
Bas licht opzetten web-site toe.
Wie mag convenant tekenen (voorzitter met mede bestuurslid)
Bas en Maikel zullen stuk tekenen na oprichting wijkraad.
Notulen in pdf naar Bas, Mark mailen (olaf, bas)
Sociaal klimaat bijeenkomst gehad.
Website uitbouwen
Facebook opzetten (Linda en Noortje zouden dit opzetten). Is inmiddels gebeurd.
Inmiddels 83 vrienden gemaakt. Er komen wat vragen op binnen.
Web-site leading houden. Automatische link als er op web-site wat wijzigt.
Alleen personen geen bedrijven accepteren.
Geen individuele boodschappen
Welke kleine dingen kunnen we doen.
- optie. Aantal keer een krantje of flyer. Besloten voorstel laten maken.
- Contactplaatsen verbeteren, bankjes bij speelplekken. Locatie-, buurtgericht
benaderen op positieve wijze
- 21 september nationale burendag, oranjecomité, 5 juni wereld milieudag, 12
juni nationale straatspeeldag.
- Wecci-folder Bas neemt contact op om te kijken of het nog draait.

6)

Wonen:
Geen acties.

7)

Actiepunten.

- Actiepunten vorige notulen
- web-site
- facebook pagina
- nieuwe actiepunten

Nieuwe actiepunten, agenda wijkraden en dorpsraden overleg zie gebiedspanel. Wij moeten
voor onze eigen wijkraad ook een agenda maken.
In principe voor eind juni oprichtingsakte geregeld.Bij voorkeur eerder. (Iedereen)
Bas en Maikel zullen convenant web-site stuk tekenen na oprichting wijkraad.
Olaf notulen in pdf naar Bas mailen (olaf). Bas zorgt eerste keer voor doormelden naar Marc.
Bas houdt voorlopig gmail account bij.
Bas stemt met Marc af wat wel en niet op de web-site komt.
Wecci-folder Bas neemt contact op om te kijken of het nog draait
Dorus na oprichting bankrekening openen.

Facebook straatspeeldag, Bas vraagt dames dit op te zetten.
Olaf zal informeren, naar status bestemmingsplan.
Olaf zal proberen te achterhalen wie in het verleden activiteiten organiseerde in de vereniging.
8) Rondvraag
Wanneer communiceren over wijkraad: na oprichting zsm.
Wanneer moeten we zaken kortsluiten in de wijk: als het geld kost, als er rechtsgevolgen zijn,
naar redelijkheid.
Suggestie vergaderschema maken ipv telkens nieuwe datum vaststellen.
Elke 2 maanden.
Vaste vergadering elke 1ste maandag in oneven maanden. 20:00 uur locatie-22:00 uur.
Rolf van der Ligt, Laagheidehof 7, 1 juli 2013 eerstvolgende.
Actiepuntenlijst met vervaldatum
Actie
OD
Mensen bijeenroepen voor werkgroep
woonomgeving
Tekenen convenant web-site
Mailen notulen 1ste vergadering naar
Bas, bas zorgt voor doorzetten naar
Marc van Dalen tbv plaatsing op website
Doormailen stukken notaris naar
bestuur
Agende/kalender maken tbv bestuur en
wijkraad
Aanmelden stichting bij KvK
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Navragen of WECCI initiatief nog
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Dames werkgroen woonomgeving
vragen straatspeeldag op te zetten
Vragen naar status bestemmingplan
Brabander
Navragen wie in het verleden in wijk
probeerde wijkvereniging op te zetten
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