Wijkraad Centrum Zuid - West
Notulen bijeenkomst wijkraad dd. 15-09-2016
voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:
Aanwezig:

Hans Slot (HS),
vacature
Marijke Schunselaar,
Hennie Horst.
Harm Rexwinkel, wijkcoördinator.

1.Welkom en vaststelling definitieve agenda.
2. Introductie gasten:
Ton Harmsen: opbouwwerker van o.a. sociale projecten en burgerinitiatieven en ouderenadviseur van
organisaties en ook van individuen. Biedt ondersteuning wijkraad.
Milou Aarninkhof:regisseur WMO, Noaberpoort
Monique Hendriksen: wijkverpleegkundige
Marieke Grevers: wijkverpleegkundige niet toewijsbare zorg.
Alle gasten geven uitleg en voorbeelden van hun werkzaamheden, zodat de wijkraad bij signalering van
bepaalde situaties mensen kunnen attenderen op de mogelijkheden die de bovengenoemde personen kunnen
bieden.
3. Notulen dd. 23-06-2016, doornemen actielijst:
HR: organiseren wijkplatform: blijft staan.
HS: heeft gesproken met EL. Deze is bereid om dit jaar de financiën te blijven afwikkelen.
Neemt opnieuw contact op met EL en contactpersoon Blekerstraat inzake te plaatsen artikel in krant.
Prbleem Sterkerstraat meenemen naar werkgroep verkeer.
4. Ingekomen stukken:
Conceptflyers Buurtapp. 26 september a.s. wordt avond hiervoor georganiseerd. Publicatie in de pers.
5. Plannen Speeltuin hoek Molenstraat- ‘t Kempke.
Linda ten Thije Boonkkamp, verantwoordelijke speeltuinvoorzieningen, heeft plan voor deze locatie. 27
september a.s. bijeenkomst. HR zorgt voor flyers omwonenden.
6. Scan leefbare wijken:
Er wordt een actieplan opgesteld, een uitvoeringsplan geschreven en de mensen zullen geïnformeerd worden.
Ook bewonersparticipatie mogelijk maken in uitvoeringsplan. Ton Harmsen wil hier ook bij betrokken zijn.
7. WhatsApp Buurtpreventie:
Na de avond van 26 september moet i.o.m. HR gekeken worden waar bordjes moeten komen. HS en MS gaan
dit bekijken en zullen mevrouw Hietbrink vragen om mee te gaan.
8. Herinrichting Eibergsestraat:
Plannen bespreken: maandag 26 september.
9.. Werkgroep Bestemmingsplan:
Geen nieuws.
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10. Financiën:
Voor 1 oktober moet subsidie aangevraagd worden voor 2017. Een bedrag van 1100 Euro om te functioneren
als wijkraad. HS overlegt met EL.
11. Website CZW:
volgens EL had hij geen notulen ontvangen laatste keer. HS zal hem deze mailen.
12.Mededelingen vanuit de gemeente:
Aanvragen subsidie wijkraad voor 1 oktober.
12.Actielijst:
HR: Organiseren wijkplatform.
Zorgt voor artikel krant bijeenkomst buurtApp.
Zorgt voor flyers omwonenden speelterrein.
HS: neemt contact op met EL om subsidieverzoek gemeente te regelen.
Neemt contact op met EL en mevr. Van de Blekerstraat inzake te plaatsen artikel krant.
Zal samen met MS gaan bekijken waar bordjes buurtApp moeten komen. Nodigt mevrouw Hietbrink uit
om mee te kijken.

13.. Eerstvolgende vergadering:
Donderdag 13 oktober, commissiekamer 17.
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