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Notulen bijeenkomst wijkraad dd. 23-06-2016 
                   

voorzitter:                  Hans Slot (HS),  

Penningmeester:             vacature 

Secretaris:                       Marijke Schunselaar, 

Leden:        Hennie Horst. 

Aanwezig:                       Harm Rexwinkel, wijkcoördinator. 

        

1.Welkom en vaststelling definitieve agenda. 

 

2. Notulen vergadering 07-04-2016 en doornemen actielijst. 

HS: plant nieuwe datum werkgroep verkeer . Blijft staan. 

      

3. Ingekomen stukken: 

Nota plantsoen Blekerstraat. HS neemt deze mee naar EL 

Uitnodiging open huis 2juli. MS zal zich aanmelden. 

Mail over speelplaats Sterkerstraat. HS zal contact opnemen met betreffende persoon 

 

4. Scan leefbare wijken: 

Deelnemers van CZW hebben deze avonden als minder geslaagd ervaren. Zou toch gaan over de leefbaarheid 

van met name aanwonenden Industrieterrein. Inventariseren van klachten c.q. opmerkingen.  

Er wordt een verslag gemaakt ,samenvatting van ingevulde enquêteformulieren. 

 

5. Wijkraad CZW. 

Nog geen nieuwe kandidaten voor bestuur. MS zal contact opnemen met Noaberpoort voor vacaturebank 

vrijwilligers. 

Erwin Lankheet wordt gevraagd om het lopende jaar nog de eventuele overboekingen te doen tot er een nieuwe 

penningmeester is gevonden. 

Na de zomer: Buurt app en plantsoen Molenstraat. 

Nog artikel laten plaatsen over plantsoen Blekerstraat.  

 

6.Sociaal Bestemmingsplan: uitgereikt. 

 

7. Werkgroep Bestemmingsplan: 

Aangevraagde vergunning is vernietigd door gerechtshof in Zwolle. Bestemmingsplan handhaven huidige 

situatie tot 29 juli. 

 

8. Financiën: 

Jaarrekening 2014 en 2015 is goedgekeurd. 

 

9. Website CZW: 

volgens EL had hij geen notulen ontvangen laatste keer. Wordt geregeld. 

 

10.WhatsApp Buurtprventie: 

Initiatiefneemster, Sylvia Hietbrink, heeft uitleg gegeven van de opzet. 

Heeft al folder laten maken Voor Haaksbergen Zuid-West. 

Voorlichtingsbijeenkomst zal 26-09 worden gehouden. Berichtgeving via website en krant, 
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Er moeten dan ook borden worden geplaatst. Aanschaf door wijkraad. Plaatsen door gemeente. 

Definitieve stappen : Volgende vergadering 15-09-2016. 

 

11.Mededelingen vanuit de gemeente: 

Plan voor opvang minderjarige asielzoekers gaat niet door. 

 

12.Actielijst: 

HR: regelt concept voor plantsoen Molenstraat/Kempke 

        zorgt voor uitnodiging LIVIO-verpleegkundige voor volgende vergadering 15-09-2016. 

        Organiseren wijkplatform. 

        Neemt contact op met HS over problemen riolering. 

HS: neemt contact op met EL met verzoek om tot einde dit jaar nog lopende financiële zaken af te handelen. 

       Geeft rekening door aan EL. 

       Neemt contact op met EL en mevr. Van de Blekerstraat inzake te plaatsen artikel krant.  

       Neemt contact op betreffende persoon Sterkerstraat. 

MS: zal aanmelden voor Open Huis. 

        Neemt contact op met Naoberpoort, Annet van de Brink, inzake vrijwilligers- vacaturebank.    

 

13.. Eerstvolgende vergadering: 

Donderdag 15 september, commissiekamer 17. 


