
Verslag van de interne vergadering van wijkteam Bodegraven Noord 
op 30 juni 2014. 
 
Aanwezig: Trudy Rood (voorzitter) Gijs Roos, Lex van der Reijden (laatste punt) 
Mogelijk nieuw lid Inge Sassen. 
 
0. Archief. 
Gijs Roos kwam afscheid nemen en bracht een bundeltje oude verslagen mee. De vraag 
welke dit voort bracht: moeten wij een archief aan leggen doet de gemeente dat en heeft 
het zin dit te bewaren? 
 
 1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom speciaal het mogelijk 
toekomstig lid Inge Sassen. 
 
2.Vaststelling agenda. 
Toegevoegd word Wijkschouw. 
Het wijkteam is zeer tevreden met de schriftelijke aktiepuntenlijst welke van de 
Gemeente is ontvangen. Het geeft goed en snel weer wat er met de punten van de vorige 
vergadering is gedaan. 
 
3.Verslag 2 juni 2014. 
Niet besproken 
 
4. Organisatie Wijkteam en mailverkeer. 
Lastig dit punt te bespreken met de geringe opkomst maar door dat het wijkteam 
minder leden heeft is het nodig alle taken die er zijn te benoemen en te her verdelen 
zodat duidelijk is wie wat doet. 
 
DAAROM WILLEN WE 1 september OM 19 UUR DE VERGADERING BEGINNEN OM 
INTERN DE TAKEN TE VERDELEN. Te laat zijn is de uitgelezen kans om veel taken 
toebedeeld te krijgen. 
 
5. Wie doet het personeelsbeleid. 
Het feit dat er mensen vertrekken welke soms jarenlang zich ingezet hebben voor het 
wijkteam en wie bij ziekte contact onderhoud is het nodig iemand te vragen dit te 
coördineren. Aandachtspunt voor de organisatie bespreking. 
 
6. Tuinenwedstrijd. 
Er is weinig over de voortgang te zeggen. Lex heeft een stel gekopieerde folders in de 
brievenbussen gedaan. We kunnen niet op de mail kijken of er aanmeldingen zijn. 
Alexander neemt contact op met gemeente over mogelijke inzage mailbox. 
 
7. Voortgang Multi culti maaltijd. 
Er is een begroting binnen gekomen, verder is de stand van zaken onduidelijk. 
 
8. Groenvorming. 
Geen vorderingen wachten op een reactie van de gemeente. 
 



 
 
 
8a. Wijkschouw. 
De datum wordt 8 september 
Punten zijn Parkeren Nieuwstraat, Le Coultrestraat, Oud Bodegravenseweg. 
Fietspad Moskee. 
Punten van de Gemeente en wat verder ter schouw komt. 
 
9. Rondvraag. 
De opening van de voetbalkooi is geslaagd project. 
 
We moeten het speelplantsoen aan de Oranjehof, voorstel heroverwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderdata 2014: 
Met gemeente, politie, Mozaïek wonen: 1/9 en 17/11. 
Intern: 6/10. 


