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Het grootste gedeelte van de vergadering bestond uit het evalueren over het optreden van het 
Wijkplatform in 2022. 
 
Nadat wat algemene zaken, de financiële stand van zaken alsmede de ingekomen post werd 
besproken, werd nagegaan of het optreden van het Wijkplatform zinvol en wenselijk was geweest in 
2022. 
We zijn tot de conclusie gekomen, dat dat inderdaad het geval was. 
 

1. Financiële ondersteuning in de wijk. 

 Het aantal buurt-/straatfeesten stijgt jaarlijks en steeds meer aanvragen om 
ondersteuning komen binnen. Dit jaar was zelfs het bedrag van € 65,- verhoogd naar 
€ 100,-. Dit gebeurde om de ellende opgelopen tijdens de coronacrisis extra te 
verzachten. In totaal werden 14 straten/buurten blij gemaakt 

 Verdere financiële ondersteuning werd verleend aan de Piëlhaan, gymgroep 50+, 
zwerfvuilophaalploeg, groep Prettig Ouder Worden, Bands op Zondag Middag, 
oprichting Wijkmoestuin, Vrijwilligerstreffen 

 Wijkkrant de Wijkinfo blijkt een waardevolle mogelijkheid te zijn om informatie te 
delen met de wijkbewoners. Wel is het jammer dat wij van mening zijn, dat er teveel 
wijkbewoners zijn, die de Wijkinfo niet lezen. De kosten worden ook nog eens 
gedrukt, omdat er een aantal adverteerders zijn. 

2. Dienstverlening 

 Er werd nauw samengewerkt de groep Prettig Ouder Worden en de groep 
Wijkmoestuin, die in oprichting is. Ook de voortgang bij BOZM werd tijdens de 
vergaderingen besproken 

 Regelmatig werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om informatie op te vragen 
bij het secretariaat 

3. Informatieinwinning/-uitwisseling 

 Door het inwinnen van informatie van andere geledingen en deze te verwerken in 
onze eigen agendapunten kon soms sneller en gemakkelijker een oplossing worden 
gevonden of een resultaat worden bereikt 

 Er werden zeer regelmatig personen uitgenodigd, al dan niet op hun verzoek, om 
informatie met ons te delen, die belangrijk kon zijn voor ons optreden. 

 De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de gemeente bij onze 
vergaderingen is zeer positief ervaren. Afstanden van af te leggen wegen werden zo 
bekort en informatie kon sneller worden uitgewisseld. 

 Regelmatige contacten met andere gemeenteambtenaren is ook zeer positief 
ervaren. 

 

 

 


