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Verslag bestuursvergadering WPH 
12 maart 2008 

 
 
 
 
Aanwezig: Dick Sas, Bart de Hingh, Jan Fleuren, Ferd van de Krogt,  Trees Klievink en 
Carlot Roelofs (nieuwe secretaris). 
Jos Schoenmakers is verhinderd. 
 
 
1. Opening 
Dick Sas opent om 20.15 uur de vergadering. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 27 februari worden in de volgende vergadering 
behandeld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
• Evaluatienota: is met belangstelling door het bestuur gelezen. De verwachting was dat de 

opmerkingen die in de bijeenkomst met de wethouder door WPH naar voren zijn 
gebracht, in de evaluatie werden opgenomen en dat het kader aan de hand hiervan 
bijgesteld zou worden. Alleen de knelpunten zijn genoemd; er worden geen oplossingen 
aangedragen. Ferd stuurt een reactie naar de wijkcoördinator. Trees stuurt Lydia een 
mail waarin deze reactie aangekondigd wordt.  

• De bank heeft afstortzakken gestuurd.   
• Nieuwe bijeenkomst met de wethouder in juni: op de genoemde data zijn te veel 

bestuursleden verhinderd. Trees vraagt per mail aan de wijkcoördinator of de 
bijeenkomst op 19 juni kan plaatsvinden. Behalve zijzelf kan iedereen op die datum 
aanwezig zijn. 

 
4. Stand van zaken commissies 
Grondgebiedzaken 
Zij hebben drie keer vergaderd. Er is geen behoefte of belangstelling om een voorzitter te 
benoemen. Petra Tijssen neemt de coördinatie op zich. 
De volgende punten zijn aan de orde gekomen: 

• bij de gemeente worden stukken opgevraagd van de metingen van vervuiling van de 
afgelopen drie jaren. Dit gaat om metingen van vóór de waterstandverhoging. 

• Enquête ’t Grind 
• Begroting 
• Verkeersknelpunten. Jan en Trees zien beide het belang in van eenrichtingsverkeer 

in de Kiezel (evt. Klinker). Zij gaan kijken welke stappen hiervoor genomen kunnen 
worden. 

Er gaat altijd iemand neer de gemeentevergaderingen van de cie Grond. 
Alles begint dus te lopen. 
 
Verkeer en Veiligheid 
Zij hebben tot nu toe twee keer vergaderd waarin punten zijn verzameld. Dirk Linders is 
voorlopig voorzitter. Er zijn 2 vice voorzitters en Carlot is secretaris.In de tweede vergadering 
zijn 2 thema’s aan de orde gekomen: 
• Verkeersafwikkeling 

- sluipverkeer 
- parkeerplaatsen 
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- parkeeroverlast bij bijv. scholen 
• Marijke van Winsum wil informatie over een rampenplan indien er op het kanaal 

calamiteiten plaatsvinden. Zijn er evacuatie richtlijnen? Is er überhaupt een rampenplan? 
 
Actueel zijn de volgende zaken: 
• Een gesprek met de brandweer is goed verlopen. Zij zijn enthousiast bezig; ook 

regionaal. Bij de brand op de Rijksweg bleek één van de brandkranen niet goed te zijn, 
het vergde tijd om ander bluswater te vinden. 

• Het verkeer rondom de nieuwe Brede school 
• De komst van de Lidl heeft geen effect op de wijk. Alleen de bewoners van de 

appartementen en woningen komen via de Boterdijk. De klanten komen via de Rijksweg. 
Dit zal een ramp worden voor het verkeer. 

 
De andere commissies worden besproken op de volgende vergadering. Zo ook de rest 
van de agendapunten. 
 
5. Vervanging secretaris 
Carlot Roelofs heeft zich bereid verklaard om de coördinatie binnen het secretariaat op zich 
te nemen. Haar adres wordt het nieuwe correspondentieadres. Bart zorgt voor de 
veranderingen op de KvK en de bank. Trees brengt Lydia en de commissie Communicatie 
(Tineke Storm en Esther van den Bergh) op de hoogte van deze verandering. Op dinsdag 18 
maart draagt Trees de secretariële administratie over aan Carlot. 
 
6. Taken van WPH t.o.v. buurtcommissies 
WPH is benaderd als gesprekspartner inzake ‘t Grind. Hiermee ontstond de vraag of wij als 
platform een taak hebben bij kwestie van de buurtcommissies. Wij vinden dat de WPH geen 
taken in deze richting heeft. Uiteraard kunnen deze commissies of verenigingen wel lid 
worden van de het platform en ons inschakelen mocht dit nodig zijn.  
 
 
7. Bankzaken en verzekeringen 
Er is een rekening geopend bij de Rabobank. Dick, Bart en Trees hebben de stukken 
ondertekend. De statuten worden nog nagezonden.  
De verzekeringen lopen via de gemeente. Trees stuurt een kopie van de informatie uit de 
“Gemeentemap” naar Bart. 
 
8. Tweede concept begroting 2008 en meerjarenbegroting 2008 en verder 
Inmiddels heeft Bart een derde concept gemaakt. Het ziet er goed uit. Bart maakt een 
inleiding ter verduidelijking van de inhoud. 
De meerjarenbegroting wordt opgesteld nadat de commissies hebben aangegeven wat ze 
van plan zijn en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Bestuursleden vragen aan de cie’s input 
(beknopt beleidsplan). 
 
9. Inhoudelijk jaarplan en meerjarenplan 
Idem als bij punt 8. 
 
10. Tweede concept statuten en huishoudelijk reglement 
Het laatste concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Van Eldik en Van Eldik 
notarissen. Ferd neemt telefonisch contact met ze op. 
 
11. Rondvraag 
Bart: heeft contact gehad met iemand uit de Molenwijk. De bewoners maken zich ernstig 
zorgen over de inbreidingsplannen die de gemeente heeft binnen hun wijk. Ze willen niet 
alles volgebouwd zien. Deze bezwaren zijn bij Kromora terecht gekomen.  
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Hieruit rijst de vraag of er behoefte is aan een overleg van voorzitters van de verschillende 
wijkraden. Bij thema’s die belangrijk zijn naar de gemeente toe kunnen we gezamenlijk 
optreden. Dit komt als agendapunt in april terug. 
Dick: wanner houden we ledenvergadering? Gezien de tijdsdruk na de zomervakantie. 
Jan: gaat vrijdag 21 maart met Esther naar Fred van het AC om de gang can zaken rond de 
website te bespreken. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15. De volgende vergadering is op de 23 april bij 
Jos, om 20.00 uur. 
 
Donderdag 29 mei om 20.00 uur bij Jos 
Dinsdag 24 juni om 20.00 uur bij Jos 
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Actielijst bestuursvergadering 12 maart 2008 
 
 
 
Allen: 

• Commissieleden vragen om mee te denken over publiciteit en om aan Bart 
vergaderdata in Maldensteijn door te geven. Vervolgens kan de rekening naar Bart. 

• Commissieleden vragen om data voor de jaarkalender 
• Esther en Tineke verzorgen de inhoud van de nieuwsbrief. Zij willen graag kopij!! 
• Commissieleden vragen naar beknopt beleidsplan voor de begroting van de komende 

jaren. 
 
Bart: 

• Contact opnemen met de heer Attawil 
• Commissies toevoegen aan mailadressen 
• Ferd toevoegen op bestuursmail 
• Inleiding maken op de begroting 
• Aanpassing contactadres WPH, KvK en bank 

 
Trees: 

• Format commissies opsturen naar bestuursleden 
• Actuele ledenlijst naar bestuursleden 
• Gesprek met Carlot Roelofs voorbereiden (afspraak op 18 maart) 
• Mailen naar cie Communicatie: vergaderdata voor de jaarkalender, vervanging 

secretaris voor nieuwsbrief en website 
• Met Jan brainstormen over mogelijkheden eenrichtingsverkeer in Kiezel 
• Kopie van verzekeringen maken voor Bart 
• Ingekomen stukken naar Jos en Dick 
• Nadenken over een activiteitencommissie 

 
Jan: 

• Met Trees eenrichtingsverkeer bespreken 
 
Dick 

• Verslagen van de cie-vergaderingen naar Trees mailen 
• Vergaderdata naar Tineke Storm mailen voor de jaarkalender 

 
Ferd: 

• Contact opnemen met notaris 
 
 
 


