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Verslag van de vergadering d.d. 04 maart 2015 
 
Aanwezig/ niet aanwezig:  Trudy Rood (voorzitter), Alexander Spijker (secretaris),  
Ad Verlaan (penningmeester) Notulist, Gijs Hoogeveen, Lex van der Reijden, Nemma Koelewijn,  
Marius Batelaan, , Mark Verheije,  
 

 Onderwerp: Actie door: 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Opening Trudy opent de vergaderingen heet de aanwezigen van harte 
welkom.  
Notulen zullen deze keer door Ad worden gemaakt. 
Arjen Estie en Inez lelijveld zijn per abuis niet uitgenodigd. Dit zal bij de 
volgende vergadering gebeuren. 
 
Dhr. Theo Straathof is aanwezig om het onderwerp m.b.t. de mogelijk 
nieuwe uitrit c.q. ontsluiting aan de Bodelolaan 1 van de tuin van Ghesel 
Grothe onder de aandacht van het wijkteam te brengen. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt aangepast om de heer Straathof de gelegenheid te 
geven zijn onderwerp te bespreken. 
Hij geeft aan dat de omwonenden  vooral bezorgd zijn over de gevaren 
m.b.t. de  verkeersveiligheid die deze mogelijke uitrit tot gevolg kan 
hebben. Trudy geeft aan dat er op dit moment nog geen mogelijkheid 
bestaat om hier actie op te ondernemen. Advies aan dhr. Straathof is om 
contact op te nemen met de gemeente om informatie over de stand van 
zaken in te winnen. WTN zal ook informeren 

 
 
 
Alexander 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander 

3 Vaststellen verslag 19 januari 2015 
Het verslag van 19-01-2015 wordt zonder opmerkingen vastgesteld 

 

4 Organisatie Wijkteam 
O.b.v. de ingezonden reacties van de leden en het voorstel van Trudy 
wordt de discussie gevoerd hoe wij de organisatiestructuur van het WTN 
weer op peil kunnen brengen. Het gaat met name om invulling te geven 
aan de verwachte taken en de personen die hier uitvoering aan moeten 
geven. Een overzicht van de besluiten zullen bij dit verslag worden 
gevoegd. 
 

 

5. Groenomvorming in de wijk: 
Er zijn in de wijk op verschillende plaatsen struiken weggehaald en de 
oevers zijn natuurvriendelijk gemaakt. 
In maart/ april wordt de omvorming van beheer Rosarium en omgeving 
verder besproken. 

 
Gijs 

6. Multi Culturele maaltijd/ hapjes: 

Marius heeft uitleg gegeven over de stand van zaken. Er zijn 
afspraken gemaakt over de locatie en de datum. De grote- en de 
bijzaal van De Meent staat ter onze beschikking op zaterdagmiddag 
9 mei van 14.30 uur tot 18.30 uur. 
  

Marius 
Lex 
Nemma 

7. Convenant met de gemeente wordt nog besproken. Mark 
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Het concept convenant zal door Mark en Ad worden beoordeeld en een 
voorstel wordt voorgelegd aan het WTN 

Ad 

8. Graafse Waard 
 Op agenda volgende vergadering 
 

 

9 Boot Buitenkerk 
Op agenda, volgende vergadering, mail Gijs Roos 
 

Alexander 

10 Communicatie met lokale pers 
 Zie Tv Bodegraven, kijk op Bodegraven  
 

Gijs 

11 Ingekomen e-mailbericht 
Mark en Ad formuleren een reactie op het ingekomen bericht van Inez 
Lelijveld.  Deze wordt voorgelegd aan het WTN ter goedkeuring 

Mark 
Ad 

12 Verzoek M. Hermans 
Het verzoek van M. Hermans, wijkverpleegkundige en M. v/d Kloes, 
sociaal team om kennis te maken met de leden van het WTN zal worden 
gehonoreerd op  de volgende vergadering zij worden uitgenodigd. 

Alexander 

13  Rondvraag 
- Bij ontvangen uitnodiging moskeebestuur opening moskee bezoek door 
Gijs en Lex 
 
-Ad geeft aan dat de organisatie van de vakantiespelen weer verzocht 
hebben om de vakantiespelen van 2015 te sponsoren. De vergadering 
geeft haar toestemming. 
 
-De jaarlijkse kascontrole voor 2014 is dit jaar gedaan door Trudy. Zij was 
akkoord met de bevindingen. 
 
-Ad geeft aan dat hij graag zou zien dat het WTN meer naar buiten toe 
zou optreden om de burger het WTN en haar activiteiten onder de 
aandacht te brengen en hiermee te horen wat er leeft in m.n. 
Bodegraven Noord.   
 
-B.A.S. Trudy en Gijs zorgen voor persbericht. Op de brieven gestuurd 
naar het College en de Raad is geen reactie ontvangen. 
 
-iPad, volgende vergadering 
 

 
Gijs 
Lex 
 
Ad 
 
 
 
Trudy 
 
 
Agenda 
volgende 
vergadering 
Alexander 
 
Trudy 
 Gijs 
 
Alexander 

   

14 Sluiting 
Trudy bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 

 

   

 Volgende vergaderingen 2015.   Z.t.b.  aanvang 20.00 uur 
 
met gemeente, politie,  Mozaïek wonen:  13 april / 29 juni   

   
Intern: 18 Mei. 
 

Alexander 
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Algemene taken en verantwoordelijkheden (steeds terugkerend)                  
 
1. Iedereen maakt een kort verslagje van een vergadering die hij namens WTN bijwoont 
(mag kort: 5 regels met belangrijkste punten voor WTN en welke mening namens WTN is 
ingebracht).  
Deze terugmelding wordt dan in eerst volgende vergadering besproken. 
2. Ieder die WTN vertegenwoordigt zorgt dat hij goed is geïnformeerd en laat zich positief uit 
over WTN. 
Voorzitter, Trudy,                waarnemend, Ad 
Secretaris, Alexander          waarnemend, Marius 
Penningmeester, Ad           waarnemend, Mark 
3. Bij de volgende algemene taken hoort een naam en een plaatsvervanger. 
 Opstellen agenda, Alexander 

 Kalender vergaderschema, Alexander 

 Uitnodigingen versturen voor vergaderingen, Alexander 

 Coördineren van uitnodigingen aan het wijkteam (inventariseren wie heen wil gaan, eventueel 

herinnering sturen aan wijkteamleden en reactie terug aan uitnodigende organisatie) Alexander 

 Eerste beantwoording van vragen wijkbewoners Alexander,  

 Bijhouden van dorpsagenda, Gijs 

 Bijhouden van website (plaatsen agenda, notulen en artikelen) Gijs 

 Contact met  wijkcoördinator gemeente, Alexander 

 Contact met wijkwethouder Trudy 

 Contact met  media, Gijs  

 Verslaglegging interne vergaderingen, bij toerbeurt 

 Verslaglegging vergaderingen met externen, bij toerbeurt 

 Verzorgen van financiële administratie, Ad 

 Voorzitten vergaderingen, Trudy 

 Contacten met politiek, hiervan verslag aan WTN.  Mark, Marius en Gijs  

Specifieke taken (afhankelijk van moment) 
4. Er zijn (minimaal) twee mensen verantwoordelijk voor  een taak waarbij eerst genoemde 
de trekker is. Dit is nu niet altijd mogelijk zullen dit aan de praktijk toetsen 
5. Voor 2015 zijn de volgende activiteiten prioritair (PM) 
 Multiculturele maaltijd,   Marius, Lex en Nemma 

 Bewust afval scheiden, B.A.S. 

 Rosarium, Gijs 

 Dorpsagenda, Gijs 

 Dorps overleggen, Concept Convenant, Mark, Ad                                                                                
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