
Notulen vergadering 6-4-2020 

Aanwezig: Paul Moerdijk, Diane Lamers, Yvette van Rijckevorsel,  Willy Verspay, Marie José van 
      Densen (notulist) 

Afwezig : Sjoerd Verheijen  

Agenda: 

1. Algemeen – Opening en vaststelling agenda
2. AED
3. Speeltuin & Speeltuinbeheerder
4. Kinderboerderij
5. Tassen
6. Binnenhaven
7. Wijkschouw
8. Social media
9. Kernendemocratie
10. Diversen

1. Algemeen – Opening en vaststelling agenda

Onze voorzitter Yvette is formeel weer teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof en wij 
heten haar  van harte welkom. De vergadering vindt gezien de Coronacrisis op een andere 
wijze plaats, namelijk niet bij de Nielt maar op digitale wijze via Skype.  Na enige tijd zijn we 
erin geslaagd om iedereen online via Skype op te zetten en start de vergadering met de 
agendapunten en bespreking toegevoegde actielijst. Ingekomen post: AED cursus is 
verplaatst, verder geen bijzondere zaken.  

2. AED

Er zijn nog 2 AED’s geplaatst: 1 bij Opel Jetten en 1 op de Eilanden, Stroomrug 1. Er is geen
contact meer geweest met mogelijk geinteresseerden in de Bereklauw. Op Kruisdistel 4 lijkt
er ook interesse te zijn, er is via de website gemaild. Omdat Paul daar dicht in de buurt
woont stuurt Diane de mail even door.
Verder gaat de eerstvolgende  AED cursus niet door en wordt verplaatst naar 28 oktober.
Vervanging Tandplaats en de Nielt noodzakelijk. Er zal ook een file beschikbaar moeten
komen waar alle apparaten in geregistreerd worden. Met deze documentatie weten we ook
wanneer ze nagekeken moeten worden.



3. Speeltuinen & Speeltuinbeheerder

Arjan of John zouden benaderd worden omdat wijkraad geld gekregen heeft voor dit 
onderwerp. Yvette neemt contact op met de Speeltuinbeheerder.  Er wordt nog een idee 
geopperd om te kijken naar speeltoestel voor gehandicapte kinderen omdat daar bij de 
huidige faciliteiten geen rekening mee is gehouden.  Als voorbeeld een schommel voor 
kinderen met een rolstoel. Er zal onderzocht moeten worden of hier behoefte aan is.  

4. Kinderboerderij

Yvette heeft op 5 maart overleg gehad met het afdelingshoofd van het Leerlingenparlement
van basisschool de Waai. Er was een wedstrijd uitgeschreven door Kiwanis voor een sociaal
vernieuwingsidee. Ze hadden aangegeven bij te dragen aan financiering en expertise. Zo is
het idee tot stand gekomen om een kinderboerderij te beginnen. Nu zijn zowel de Waai en
Kiwanis ontstemd over de publieke uitingen die gedaan zijn door de wijkraad die tevens
overgenomen zijn door de lokale pers. Yvette heeft inmiddels een mail naar wethouder
Jilisen gestuurd. Er zijn namelijk opmerkingen geplaatst over het feit dat de woonwijk te
dicht bij de kinderboerderij zou staan. Tevens is opgemerkt dat de kinderboerderij Galberg
een educatie centrum is en dat de opinie is dat 2 kinderboerderijen relatief gezien wel erg
dicht bij elkaar zouden liggen.  Er volgt opvolging met de Leerlingenraad / Directie wanneer
ze weer beschikbaar zijn voor overleg.

5. Tassen

De stoffen tassen met het Wijkraadlogo zijn door Paul geregeld en inmiddels binnen. 
6. Binnenhaven

Yvette heeft contact gehad met projectleider gemeente over de binnenhaven. Vraag is hoe 
de wijkraad hier tegenover staat. We moeten gaan inventariseren wat de opinie is van de 
wijkbewoners, hoe denken zij erover?   

7. Wijkschouw

De Wijkschouw wordt begin juli gepland. Er is nog een vraag binnengekomen waar de 
bladmanden komen te staan, dit kunnen we zelf bepalen.  

8. Social media

De laatste nieuwe speelplaatsplekken,  op de NIelt, die door Gerian Snels zijn 
gecommuniceerd met ons zijn gepost wat veel hits opgeleverd heeft. We vragen ons af hoe 
het zit met de rapportages van de website. Het is namelijk interessant om te kijken wat zoal 
de trends zijn.  Wat heeft de interesse van onze lezers? Daar we nog niet zolang bezig zijn is 
het lastig om daar nu al conclusies aan te verbinden maar dat gaan we na verloop van tijd 
wel doen.  



9. Kernendemocratie

Yvette en Marie José zijn enige tijd geleden op het gemeentehuis geweest om tezamen met
alle andere wijkraden na te denken over hoe wij Kernendemocratie zien.  We hebben
onderstaand schema opgesteld en doorgesproken. Er zijn door de medebestuursleden geen
additionele punten toegevoegd.

Wijk Bestuurders 

Willen Willen 

1 Meer betrokkenheid bewoners 1 Mogelijkheid om agendapunten in te brengen 

2 Instemmingsrecht 2 Intensivering contact 

3 Adviesrecht 3 Verantwoording afleggen 

Kunnen Kunnen 

1 Participeren in beleidsvorming 1 Fungeren als klankbord

2 Controleren 2 Verantwoording afleggen

Wat hebben wij nodig Wat hebben wij nodig 

1 Informatie / terugkoppeling 1 Bereidheid om naar ons te luisteren / tijd te maken

2 Samenwerkingsconvenant 2 Vast contactpersoon

3 Toegang tot experts 3 Adequate & tijdige communicatie en feedback 

(politie, verkeersdeskundigen etc) 

Amtenaren Stakeholders 

Willen Willen 

1 Wij willen ons vertegenwoordigd 1 Actief contact onderhouden met maatschappelijke 

voelen instellingen / verenigingen / bedrijven 

Kunnen Kunnen 

1 Informatie halen en brengen 1 Fungeren als klankbord 

2 Wensen en ideën communiceren 2 Social media inzetten 

Wat hebben wij nodig Wat hebben wij nodig 

1 Direct contact met relevante 1 Meer mensen en meer tijd 

ambtenaren 2 Financiële compensatie 

2 Ambtenaren die opkomen voor 

onze belangen 

3 Adequate communicatie zoals 

terugkoppeling / opvolging / 

passende reactie tijd 

4 Vast contact persoon 



10. Diversen

a. Kopij voor de nieuwsbrief : moet voor 30 april ingeleverd worden;
b. Kamer van Koophandel gegevens: moeten geupdate worden, Yvette neemt dit op met

Sjoerd;
c. Heerlijk Heeswijk:  gaat niet door, Marie José zal een stukje schrijven voor de nieuwsbrief
d. Paasactie : Yvette heeft het plan opgevat om een paasactie te starten voor de mensen in

Castella. De bedoeling is om Kleur-knipplaten bij de Jumbo neer te leggen en daar
Paasmandjes van te maken door de kinderen van onze wijk. Yvette heft inmiddels met
Joop Bosmans gesproken, die graag zijn medewerking wil verlenen.

e. De actielijst is toegevoegd in een  aparte file.

    Volgende vergadering:  11 mei 2020 19:30 uur 




