
Notulen voor de interne vergadering van het Wijkteam 
Noord op maandag 1 september 2014. 
In fractiekamers van het gemeentehuis om 20.00uur 
 
Aanwezig: Gijs Hoogeveen, Lex v.d. Reijden, Trudy Rood (Voorzitter), Alexander Spijker, 
Ad Verlaan (Notulist), 
 
Afwezig: Nemma Koelewijn. Marius Batelaan en Inge Sassen, 
 
 Agenda. 

1) Opening. 
Trudy opent de vergadering om 20.00 uur 
 

2) Vaststelling agenda 
De agenda wordt volgens opgave vastgesteld. 
 

3) Vastelling notulen van 02-06-2014 / 30-06-2014. 
De notulen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering 
 

4) Organisatie wijkteam. 
             De taakverdeling word al volgt:  
 

      Voorzitter, Trudy Rood. 
      Secretaris, 1e aanspreekpunt voor externe partners, Alexander Spijker 
                           2e aanspreekpunt voor externe partners bij afwezigheid en alleen in  
                                 opdracht van Alexander, Lex v/d Reijden. 
                                 Agenda en planning vergaderingen 
      Penningmeester, Ad Verlaan 
      Automatisering en Website, Gijs Hoogeveen 

Notuleren in beknopte vorm en voorzover afwisselen tot er iemand is die dit op  
zich wil nemen. Mogelijkheden zijn Nemma of Inge 

 
5) Wijkschouw. 

Wijkschouw vindt plaats op 08-09-2014 om 19.00 uur vanaf het gemeentehuis. 
Programma bijgesloten. 
 

6) Archief vorming wijkteam stukken taak gemeente of Wijkteam? 
Alleen ter zake doende stukken bewaren. Dit gaat m.n. over afspraken met 
gemeente en andere partners, bewoners etc. Financiële stukken worden door de 
penningmeester bewaard. 
 

7) Tuinenwedstrijd 
Zoals eerder gemeld is de tuinenwedstrijd afgezegd wegens te weinig 
aanmeldingen. Er wordt nog gesproken over hoe om te gaan met de weinige 
aanmeldingen. 
 

8) Multi culti maaltijd 
Word doorgeschoven naar de volgende vergadering bij afwezigheid van Nemma 
 

9) Groenvorming. 
             Word doorgeschoven naar de volgende vergadering 
 
 
 



10)  Speelplaats Vijverhof. 
 
        Gijs heeft hierover contact gehad met de directeur van de Vijverhof. Hij was  
        niet enthousiast. Dit kwam voornamelijk omdat het niet (meer) past in de al  
        lopende ontwikkelingen en aanpassingen die al gedaan zijn aan de tuin. 
       

      11)  Burgerparticipatie 
 
               De Gemeente wil de burgers meer bij de uitvoering van beleid betrekken 
 
      12)  Uitvoeringsorganisatie SAM 
               Geen taak voor het WTN 
 
      13) Rondvraag. 
 
              Marlo is weer het nieuwe aanspreekpunt, de coördinator voor het WTN bij  
               de gemeente. 
 
             16 september, buitensport open tafel gesprekken, Lex 
 
              17 september, kennismaking met wethouder Martin Kromwijk, Bij Everts 20.30  
                    Uur. 
 
               Ideeënbusje WTN verwijderd bij C1000, Ad 
               Ad zal met Lenie afscheid Marten bespreken en zal de website WTN opzeggen. 
 
       Sluiting: Trudy bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.30 uur 
                
                
       
 
     


