
Vergadering Wijkplatform Landweert d.d. 04-12-2012 

  

Aanwezig     : Joop Linders, Herman Hendrix,  Trinus Dijkstra, Nelleke van Reeuwijk, 
Han Verkuijlen, Joyce van de Laar, Math Goumans, Cor van Dijk en Liesbeth Arts. 

  

Afgemeld      : Rajdei Koebeer 

  

1. Opening 

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

op deze laatste vergadering van 2012. Vanavond is Cor van Dijk aanwezig. Hij 
heeft Joop benaderd  met de vraag om  informatie te krijgen over de 
werkzaamheden van het Wijkplatform. Onlangs hebben we een gesprek 
gehad waarbij ook Trinus en Herman aanwezig waren. Ik geef Cor nu graag 
de gelegenheid zichzelf in het kort voor te stellen. Sinds kort werkt hij. Sociaal 
cultureel werk en werkzaam in ICT geweest. Heeft gesproken met het 
wijkteam en met het bestuur van het Stekske. 

  

2. Binnengekomen post/mededelingen 

Mededeling: 

  

Binnengekomen post: 

Albert Martens heeft brief gestuurd wil graag disco gaan draaien in het 
Stekske. Dit wordt doorgestuurd naar de wijkvereniging. 

  

Enquete: 20 tal mensen hebben email en tel.nr. erbij gedaan. Zo snel mogelijk 
inventariseren en zien wie wat  wil gaan doen. Op 11 december komen er een 
aantal mensen bij elkaar om hier verder naar te kijken. 

  

4. Verslag vorige vergadering 

Geen bijzonderheden. 



  

5. Ibor 

We hebben het verslag van 16 oktober ontvangen. Is er geen overleg meer 
geweest. 

  

6. Gebiedspanel 

Het uitvoeringsprogramma zoals we besproken hebben is verstuurd naar de 
gemeente. Nu weinig nieuws te melden. 

  

7. Wijkteam 

De bewonersavond van 7 november was druk bezocht. Gelukkig zat de zaal 
weer eens een keer vol. Dit door het onderwerp hondenspeelplaats. 

De volgende 3 prioriteiten zijn voor de aankomende periode gekozen om 
samen met bewoners aan te werken: 

1) Realisatie hondenspeelweide in de wijk: 57 

2) Aanpakken scooters op fietspad en fietsers op voetpad: 32 

3) Verbeteren sociale samenhang: 14 

  

We hebben op 8 november een gesprek gehad met het bestuur van het 
Stekske over het gebruik van de bestuurskamer door het wijkteam. Dit 
gesprek is positief verlopen. 

Roel heeft een sleutel van de bestuurskamer. En ze kunnen altijd de 
knutselkelder gebruiken. Roel heeft Joop een mail gestuurd met enkele 
opmerkingen. Zie mail Joop 

A.s. donderdag wordt er met politie en smile Landweert aandacht besteed aan 
scooters op fietspad. 

Op 7 maart 2013 is er weer een bijeenkomst van de gemeente in het Stekske. 

  

8. Smile Landweert 



A.s. donderdag wordt er met politie en smile Landweert aandacht besteed aan 
scooters op fietspad. 

Contact met jongeren om hen te betrekken bij acties van Smile Landweert is 
op niets uitgelopen. De jongeren waren niet bereid hier iets in te betekenen. 

  

9. WRO 

Jullie hebben vorige week van Joop  het verslag van de jaarvergadering 
ontvangen. Zijn hier vragen over. Vorige week dinsdag is er een vergadering 
geweest. Joop heeft  zich helaas moeten afmelden. Trinus is wel geweest. 
Trinus vertelt over deze vergadering. Niet erg veel nieuws. Men vond de 
opkomst tijdens de jaarvergadering aan de magere kant. Er is gesproken over 
de regioraad van de Rooyse Wissel. WMO gaat met ingang van 1 januari heel 
anders uitzien. Binnenkort is hierover nog een voorlichting. Er zal veel 
veranderen. 

De website van de dorpen is nog niet in orde. Het afvalbeleid wordt nog 
besproken, de nota komt in december in de raad. Er moeten nog 
tariefstellingen geëvalueerd worden. Vergaderdata volgend jaar: 26 febr. 5 
juni, 11 sept. 23 oktober jaarvergadering en 10 december 

  

10. Financiën 

Alle rekeningen zijn betaald. 

  

11.  Rondvraag 

Cor: sociale cohesie hier heeft hij zich voor opgegeven. Wat leeft er in de 
buurt, wat gebeurt er in het centrum. Wat zijn de mogelijkheden. 
Schoolgaande jeugd tot 12 jaar heeft al iets. Jongeren die 2 avonden in het 
Stekske komen. Mensen tussen 25-50 werken, hebben eigen vervoer en 
hebben weinig tijd. Blijft over alleenstaanden en ouderen. Ons genot is 
ouderenvereniging hier is langzaam aflopend. Wil zich inzetten voor een 
eetpunt en van daaruit voortvloeiend andere activiteiten. In eerste instantie 1 x 
per  maand. Heeft gesprekken gehad met ouderenvereniging en Synthese. 
Gaat ook in het Brukske kijken hoe dit gaat. 

De website van Landweert is nog niet goed in orde. Alles is moeilijk terug te 
vinden. 

Cor: wordt bestuurslid bij Ons Genot en neemt deel aan ons wijkplatform. 

  



  

  

Trinus wil graag vaste data waarop de wijkinfo verschijnt.  Oplage: 4 x per 
jaar. Volgende verschijnt 4 febr. (kopij 28 jan. binnen zijn), 9 april (kopij voor 1 
april), 14 juni (kopij binnen voor 4 juni), 19 sept. (kopij binnen voor 10 sept.), 
13 dec. (kopij binnen voor 4 dec.). 

Email adres: haddock32@hotmail.com tel. 06-25432010. 

  

12. Sluiting 

Joop sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


