Jaarvergadering wijkvereniging de Boekhorst
Woensdag 23 Maart 2016 , te restaurant Zegers

Aanwezig : 42 personen

1.Opening door Rene
2. Geen mededelingen
3. Presentatie participatie project wijk

Eerst is er een presentatie over participatie in wijk. Dit door middel van een platform, website of
andere middelen.

Aanwezig van de gemeente de Heer Gotink en Karin Oomen
Hij vertelt over de WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Er wordt verteld wat er veranderd is ten opzichte van 2015.
Er zijn veel dingen weg gevallen die we als burgers zelf moeten oplossen.
Wij moeten dus meer participeren.
De vraag is of we er oog voor hebben als iemand hulp nodig heeft. Als er hulp nodig is wat doe je
dan.
Ga je een derde inschakelen. Je kan dit melden bij het loket van het WMO of bellen.
Veel informatie hierover is te vinden op de website van de Gemeente.
Platform wij helpen.nl
Hoe stel je een platform op . Om zo vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Via wijhelpen.nl bijvoorbeeld, dit is zo’n platform. Hier kan je een profiel aanmaken en vraag en
aanbod worden bij elkaar gebracht. Je kan ook met een coördinator werken. dit in verband met de
privacy van mensen. De vraag is of er vraag is voor zo een platform in de wijk.
Wat heb je helemaal nodig eventueel, straat coördinator, vraag en aanbod moeten bij elkaar komen,
de vraag is dus eigenlijk hoe. We willen inventariseren of er draagvlak voor is en zeker uitzoeken wat
we er mee kunnen.
We willen wel als het doorgaat alleen dat het alleen voor de wijk geldt. In principe is de wil er wel.
Dus we moeten als wijk wat voorstellen gaan maken. Dit gaan we neerleggen bij de bewoners en
kijken of dit op te zetten is, en of er behoefte aan is.

Boukje van der Geest heeft zich aangemeld, en wil graag helpen dit op te zetten, wij kunnen haar
hiervoor benaderen, ze was erg enthousiast. 0657335233. Zij is woonachtig in de Prof.Aalberselaan.

4. Pauze
5. Verslag bijeenkomst gemeentehuis bebouwing Bavo terrein
Carolien doet verslag van de bijeenkomst in het gemeentehuis aangaande het Bavo terrein. Hierbij
gevoegd een overzicht van de gepresenteerde plannen.
Verslag
Het zou een presentatie zijn, maar het was meer een uitleg en tekeningen van de plannen zoals je
eventueel uitgevoerd gaan worden.
De belofte is wel nog steeds eerst bewegen dan bouwen. Ontsluitingswegen zijn wel in het plan
aangegeven. Aan de hand van deze tekeningen komen de aannames. Het enige wat je als bewoner
kan doen is een zienswijze indienen.

6. Financieel verslag Bart
De boeken zijn gecontroleerd. Door de heer Kool en de Heer de Jong.
Ze hebben alles goedgekeurd.
Nieuwe kascommissie 2016
De heer de Jong en de heer Gilmore
Contributie blijft hetzelfde 5,00 euro

7.Notulen 2015 zijn goedgekeurd

8. Bestuurswisseling
Patricia neemt afscheid
Nieuwe bestuursleden
Patriez Hulsebosch
Jan Huijsmans
Sylvia Wiebing

9. Rondvraag
De heer de Jong
Had als opmerking dat we wel alert moeten blijven en toch altijd met elkaar moeten proberen om in
goed contact te blijven met de gemeente.
Rob Kool
We moeten gaan navragen of er wijzigingen zijn met betrekking tot de ontsluiting van de Poelslaan
en De Brink.
Laatste actiepunten van de Upgrading zijn niet doorgegeven door de gemeente. Wij moeten dit gaan
navragen.

10. Sluiting
René bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Maart 2016, Merel van den Burg
Secretaris

