
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 07-04-2009 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix, Chris Billekens, Hennie Eijzinga, 
Trinus Dijkstra, Léon van Dijk, Nelleke van Reeuwijk, Han Verkuijlen en Liesbeth 
Arts. 
Afgemeld      :  Roel Coppus, mevr. Rajdei Koebeer 
  

1. Opening 

* Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
* We zouden vanavond afscheid nemen van R. van Soest omdat hij stopt met zijn 
deelname aan het wijkplatform hij is echter niet aanwezig. 
* We hebben het bericht ontvangen dat Cor Bijl is overleden. Cor is lang voorzitter 
geweest van het WRO. Hij wordt a.s. donderdag begraven. Liesbeth stuurt een 
kaart  namens het wijkplatform. Er wordt een bijdrage gedaan t.a.v. hospice Zenit dit 
was een wens van Cor. Joop en Trinus gaan donderdagmorgen naar de kerk. 
* Mevr. Rajdei Koebeer is voormalig stadswacht en woont in Landweert en wil graag 
komen kijken wat het wijkplatform inhoudt. Heden was ze verhinderd, maar wil graag 
bij de volgende vergadering aanwezig zijn. 
  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededelingen: 
Planning vergaderingen: 5 Mei wordt 19 mei. 02 Juni wordt 16 juni. 
Laatste vergadering 7 juli. 
*Mike Smits is bij Koninginnekruid geweest de wietzakjes waren al opgeruimd. Dit 
naar aanleiding van een melding van Liesbeth dat er veel wietzakjes lagen. Mike zal 
het ook in de toekomst in de gaten houden. 
*Er zijn al bijna meer dan 200 aanmeldingen voor panna’s bij de gemeente 
binnengekomen. 
*Bij Synthese is Diana Ummels per 1 april begonnen als nieuwe opbouwwerkster. 
*Via Roel Coppus vernomen dat er veel overlast gemeld wordt van jeugd op de 
skatebaan, dit gebeurt door andere jongeren dan de jeugd die er normaal vertoeft. 
Dit wordt opgepakt door gemeente/jongerenwerkers/jeugd/buurt en politie. 
*Op 21 april gaat de nieuwe website van buurtlink in de lucht. 
*Jongeren binnen Landweert hebben aangegeven behoefte te hebben aan een hard 
stenen veld. Dit wordt door Synthese opgenomen met de gemeente. Joop geeft aan 
dat er bij de Lathyrus een verhard veld ligt in het midden wellicht dat men hier iets 
mee kan. 
*Prijsuitreiking kern met Pit, wij gaan hier vanuit het wijkplatform niet naar toe. 
*Conferentie plattelandseconomie in de Witte Hoeve, er zijn geen echte raakvlakken 
met ons, dus zullen we er niet aan deelnemen. 
*Op 17 april conferentie leefbaarheidsbevordering. Herman gaat hier namens het 
wijkplatform naar toe. 
*Vorig jaar is er een overleg geweest tussen wijk- en dorpsradenoverleg. Er is een 
uitnodiging voor 27 april in Heide. De afgevaardigden voor WRO gaan hier naar toe. 
  
  
  



3. Verslag vorige vergadering 

*Hennie was de vorige vergadering wel aanwezig, stond niet in de notulen. 
*Chris kijkt nog naar de verzekering die we hebben lopen of we hier onderuit kunnen. 
  

4. Ibor 

Ron Verbaarschot komt niet meer naar het overleg, hij wordt vervangen door Nicole 
de Jong. Verder zie verslag Ibor-overleg. 
  

5. Gebiedspanel 

Zie verslag van gebiedspanel. 
  

6. WRO 

Joop stuurt iedereen het verslag nog toe. 
  

7. Evaluatie 1 jaar gebiedspanel 

Alles wordt door het wijkplatform zeer positief ervaren, er wordt goed samengewerkt. 
De lijnen zijn kort. De communicatie onderling is goed. Han komt nog met een 
vragenlijst. 
  

8. Rondvraag 

*Léon gaat een keer overleggen met Herman over de ouderenvereniging om te 
kijken of Synthese hier ietskan betekenen. 
*Joop: jaarvergadering is goed verlopen met een redelijk goede opkomst. Voorstel dit 
jaarlijks te laten terugkeren met een onderwerp over Landweert. Eventueel foto’s 
laten zien over speelveldprojecten. 
*Op 25 juni uit eten met wijkplatform en partners. 
*Nieuw agendapunt voor iedere vergadering wordt het punt financiën. 
*Wil iedereen nadenken over eventuele projecten om het geld van wijkverfraaiing te 
besteden? 
*Joop heeft bijeenkomst gehad met 6 mensen om activiteiten te organiseren. Ze zijn 
onderling aan het mailen over voorstellen. Ze willen op donderdagavond iets gaan 
organiseren voor wijkbewoners. Op Koninginnedag willen ze tussen 14 en 16 uur iets 
organiseren voor kinderen, fietsen versieren, schminken e.d. 
*De geluidsinstallatie moet nog aangeschaft worden, stichting is hiermee bezig. 
  

9. Sluiting: 

Joop sluit de vergadering om 21.35 uur. 
  
  



Met vriendelijke groet, 
  
Liesbeth Arts 
 


