
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 07-02-2012 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra,  Han Verkuijlen, 
Rajdei Koebeer, Math Goumans en Liesbeth Arts. 
  
Afgemeld      : Joyce van de Laar, Nelleke van Reeuwijk 
  

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
  

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling: 
Bert van Wel heeft Joop gevraagd om de notulen van de vergaderingen  op de 
website te zetten. Gaan we dit doen. In het vorige verslag staat informatie die 
we nog liever niet met iedereen willen delen. Even per verslag bekijken of het 
zo gepubliceerd kan worden en dan doorsturen naar Bert van Wel. Voorstel 
om een link te maken naar de site van het wijkteam. 

  
Rebecca is een nieuwe vrijwilligster van de wijkvereniging; 
De school Landweert heeft gevraagd of het mogelijk is dat wij uit het 
leefbaarheidbudget voor 8 verkeersregelaars hesjes willen betalen. Zij hadden 
over deze mogelijkheid gehoord van verkeersregelaars in het Brukske die 
deze ook via het wijkplatform hadden aangeschaft via het leefbaarheidbudget. 
Het bestuur kan zich hier in vinden en de hesjes kunnen aangeschaft worden. 
  
Joop is gebeld door Jan van Goch er is gevraagd om iemand uit het bestuur 
van het wijkplatform  zitting te laten nemen in het bestuur van de stichting. Hij 
heeft hiervoor Radjei benaderd. Radjei ziet dit wel zitten, maar wil eerst eens 
proeven hoe het er daar aan toe gaat. Ze gaat op 1 maart naar de 
vergadering. 
  
Binnengekomen post: 
Factuur Kamer van Koophandel 
Infoblaadje Match. 
. 

3. Verslag vorige vergadering 
Geen bijzonderheden 
 
 

4. Ibor 
.           Is er een overleg geweest. Trinus vertelt hierover. Het verslag wordt nog door 

gestuurd. 
  

5. Gebiedspanel 
Naar aanleiding van een brainstormavond  probeert Joop een geheel samen 
te stellen. Joop heeft  het nog niet klaar. Het is ook lastig omdat we cruciale 
dingen niet weten. Deze zijn wel belangrijk om het allemaal helder te hebben 
en doordacht aan de slag te gaan. 
  
  



  
6. WRO 

Deze vergadering is vanavond. Joop heeft ons afgemeld voor deze 
vergadering. Op 4 september hebben ze ook een vergadering. Ook onze 
vergaderdatum. Joop geeft  door aan Elly Keizers en Wim Thielen dat wij 
iedere dinsdag van de maand vergaderen, dus dan kan daar de volgende 
planning wellicht rekening mee gehouden worden. 
  

7. Financiën 
Komende zaterdag heeft de prins van de Pielhaan receptie. Geven wij net als 
vorig jaar hier weer een bijdrage aan? Iedereen is het hier mee eens. 
Herman heeft het verantwoordingsformulier verstuurd. 

  
8.  Rondvraag 

         Komende zaterdag is de prinsenreceptie van de Pielhaan. Gaan wij als 
wijkplatform ook naar de receptie en bieden we ze wat aan. De 
wijkvereniging sponsort hun. We hebben ook afgesproken in de 
toekomst wat meer samen te gaan werken. 

         Er wordt verteld dat de Jop weggaat, hier is echter geen sprake van. 
         Morgenavond is er een bijeenkomst van het wijkteam, wij hebben dit 

binnen gekregen bij de reclame. Er is een gebrek aan communicatie 
onderling met ons. Joop stuurt hierover een reactie. 

         Toegangswegen deze zijn nog niet gereed. Dit is niet overeenkomstig 
de afspraak. Als de vorst uit de grond is, moet er actie komen vinden 
wij. Herman gaat hier even achteraan. 

         Welkom voor bewoners Hoge Hoed. Idee Herman: foldertje opstellen 
met b.v. een klein plantje erbij en dit dan op een zaterdagmorgen 
rondbrengen. Dit plannen we op 24 maart. In de flat zijn 36 bewoners. 

  
  

  
9. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.15 uur. 
Agenda vergadering 06-03-2012 

  
1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen post 
3. Verslag vorige vergadering 
4. Ibor 
5. WRO 
6. Gebiedspanel 
7. Financiën 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Liesbeth Arts 


