
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 06-11-2012 
  
Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Han Verkuijlen, 
Rajdei Koebeer, Joyce van de Laar, Math Goumans en Liesbeth Arts. 
  
Afgemeld      : Nelleke van Reeuwijk 
  

1. Opening 
Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 Nelleke heeft zich afgemeld. 
  

2. Binnengekomen post/mededelingen 
Mededeling: 

 Bij de Plus staat een bus waar wijkbewoners hun vragenlijst kunnen 
deponeren. Blijft staan tot 17 november.  Er zijn er al een aantal binnen. 
Wij gaan zelf ook nog bij de Plus staan op 10 en 17 november. 

 Morgenavond is er weer een bewonersavond om19.00 uur hier in het 
Stekske. Deze uitnodiging heeft iedereen ontvangen. Wij zullen hier 
ook naar toe gaan. 

 Per mail een brief van het Brukske met de vraag hoe wij informatie 
verspreiden in de wijk. Zij brengen een wijkkrant uit. Ze hebben 
hiervoor een geavanceerd kopieer apparaat. Om het geheel betaalbaar 
te houden zijn ze naar mogelijkheden aan het zoeken of andere wijken 
hun over capaciteit willen gebruiken. Wij willen eerst een prijsopgave. 
De NLW doet voor ons ook de opmaak. Joop zoekt contact met Wim 
Bex. 

 Een wijkbewoner heeft een reactie gestuurd over de website. Hij kon 
alles moeilijk vinden. Joop heeft dit overlegd met de webmaster en 
deze zou het proberen beter zichtbaar te maken op de site. 

 Er is gereserveerd bij Gossimijne voor 8 december om 18.30 uur om 
met bestuur en ‘aanhang’ te gaan eten. 

 Vergaderingen 2013: afwijkend is 8 januari i.p.v. 1 januari. De 
vergadering van mei vervalt. 

  
Binnengekomen post: 
Geen. 
  

4. Verslag vorige vergadering 
Geen bijzonderheden. 
  

5. Ibor 
Zie verslag. Trinus stuurt dit nog door. 
. 

6. Gebiedspanel 
Samen met Trinus hebben we het uitvoeringsprogramma bekeken. Dit omdat 
de gemeenteraad begin 2013 een geactualiseerd overzicht te 
presenteren.  We hebben wat veranderingen aangebracht in de volgorde. 
  
  
  



7. Wijkteam 
Komende donderdag hebben we tijdens de vergadering van het bestuur 
Stekske spreektijd om 21.15 uur. Dit om te regelen dat het wijkteam het 
stekske als centraal punt in de wijk kan gebruiken voor overleggen met 
wijkbewoners. Roel gaat mee om het verhaal wat kracht bij te zetten. Han is 
ook aanwezig. 
  

8. WRO 
Op 24 oktober is de jaarvergadering geweest. Jammer dat de opkomst 
minimaal was. Van onze wijk waren er 4 personen. Trinus heeft samen met 
Jolanda van Sinten en Joyce een presentatie gegeven over smile 
Landweert.  Verder was er nog een presentatie van Centrum west over zo 
doen wij dit in onze wijk. Het is een project waaraan alle bewoners van de wijk 
kunnen meedoen. Het gaat van een reparatie werkplaats tot het houden van 
wekelijkse wandelingen. 

  
9. Smile Landweert 

Morgenavond worden mensen voor goed gedrag beloond, vooral controleren 
op verlichting. Op 22 november is de volgende vergadering. 

  
10. Financiën 

Geen bijzonderheden. 
  

11.  Rondvraag 
Vrijwilligersfeest op deze manier blijven doen? De wijkvereniging stelt voor dit 
te koppelen aan de nieuwjaarsreceptie. Wij als bestuur vinden dat je dit niet 
samen moet voegen en vinden dat de vrijwilligers gewaardeerd worden. 
  

12. Sluiting 
Joop sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 


