
	    
    

Notulen	  maandag	  12	  april	  2021	  

Aanwezig: 
Ann Baarsen-Thiebosch 
Hugo van der Wees 
Maret 
Marianne 
Ernst 
Tom 
Petra van Doorn 
Irma van Os 
Marleen van Opzeeland 
Michael Ardewijn 
 
 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Daphne 
 

1. Ann opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Helaas heeft de wijkagent zich afgemeld door omstandigheden. 
 

3. Petra vraagt een terugkoppeling van de bewonersavond-overleg van 8 april jl. 
Ann vond het jammer dat ze niet kon deelnemen. Ze heeft verschillende keren 
geprobeerd maar er waren teveel deelnemers. Misschien kan het de volgende keer 
beter worden gecommuniceerd aan de deelnemers. 
Ernst vraagt of er al cadeaumanden zijn uitgedeeld als prijs voor de enquête. 
Petra gaat hierachter aan. 
 
De straat en voetpaden in de Alholm zullen als pilot worden aangepakt. Deze pilot 
staat los van de bouw van het Holmkwartier. De bewoners krijgen voorafgaand 
informatie hierover. 
Deze pilot is wel gekoppeld aan de inclusieve wijk Bornholm en de gemeente is volop 
in voorbereiding en bewoners, die geïnteresseerd zijn, worden hierin zoveel mogelijk 
meegenomen. 
 
Er komen blauwe zones op de parkeerterreinen rond het winkelcentrum. 
Op het parkeerterrein bij ’t Kattegat kan men drie uur blijven staan en op het grote 
parkeerterrein twee uur. Bewoners en omwonenden zullen een uitnodiging krijgen 
voor een informatieavond. Hugo is bang dat langparkeerders in de omgeving hun 
auto zullen gaan parkeren. 
 
Kabels bij Vrijschot zijn doorgemeten en het wachten is op een uitslag. 
 
Bij het brengparkje aan de Lindholm is nu een bord geplaatst met het verzoek om 
vroeg in de ochtend of na 22.00 uur geen gebruik te maken van de containers 
vanwege geluidsoverlast. 
 
Tom vraagt zich af waarom de diverse inleverpunten bij het winkelcentrum zijn 
weggehaald. De gemeente heeft dit gedaan vanwege te hoge kosten en zij vindt dat 
er genoeg alternatieve mogelijkheden zijn in de buurt. Ann vindt het geen slimme zet 
voor een gemeente die groener wil worden. 
 



	    
    

Irma geeft nog een korte toelichting over het nieuwe subsidiebeleid en op haar mail 
van 29 maart jl. 
Volgens haar zal nieuwe beleid gunstig zijn voor veel wijkraden. 
 
Marleen kan vertellen dat het fietspad bij het Skagerhof in de zomer veiliger gemaakt 
zal worden en het strooizout is bijgevuld. 
 
Hierna verlaten Marleen en Michael de vergadering. 
 

4. Hugo geeft een toelichting over de stand van zaken. Gebied-online claimt dat zij hulp 
kunnen bieden bij de bouw van een platform. Ernst voegt nog info toe. 
Hij volgt nu een HTML cursus.  
Voor eventuele tips en trucs kan er contact worden opgenomen met Barry Rodenburg 
van platform Lisserbroek.  
Ernst kan mededelen dat we met ongeveer een maand het platform in gebruik 
kunnen nemen. 
Petra en Irma verlaten hierna de vergadering. 
 

5. Tom geeft zijn eigen bevindingen over het subsidie-overleg van juli 2020. 
We krijgen een vast bedrag van € 2.000,= aan subsidie en de rest moet worden 
aangevraagd bij diverse activiteiten. Wij krijgen als wijkraad volgens het nieuwe 
beleid een lager vast bedrag (was 3500,-) 
We zullen in de toekomst ons goed moeten beraden hoe en waaraan wij ons geld 
gaan uitgeven. Door corona is het nu niet mogelijk om activiteiten te starten maar 
hopelijk binnenkort weer wel. De gemeente heeft echter in 2021 een tekort van 20 
miljoen. Het advies wordt dat we elke vergadering onze financiële situatie te bekijken. 
In juni is er weer een overleg met de gemeente over subsidies voor wijkraden. 
 

6. -     Uitnodiging polderlinten voor 14 april as,; mail van 31 maart jl. 
- Online ouder-support van GGZ in geest/Prezens; ter kennisname 
- Prezens cursus minder piekeren; wordt geplaatst op FB en website 
- Nieuwsbrief info dorps-en wijkraden van 9 april jl. ; ter kennisname 
- Mail van Jan Hagmeijer; wordt doorgestuurd naar info@holmkwartier.nl 
- Mail van Jeroen van Vliet; Ann en Marianne gaan in gesprek met hem 
- Digitaal fractiespreekuur HAP over de financiële ombuigingen op 20 april as.; Ann                                                                                                                                                 

zal deze bijwonen als ze zich goed voelt na haar eerste vaccinatie. 
 

7. De notulen worden goedgekeurd en de actiepunten. zijn reeds eerder in deze 
vergadering besproken. 
Er worden twee vitrinekasten bekeken en de keuze gaat naar die van 
Reklameexpress voor € 225,- excl. BTW. Marianne gaat akkoord vragen aan de 
winkeliersvereniging en daarna bestellen. 
 

8. Tom geeft aan dat hij eind van dit jaar stopt als penningmeester. Er zal een vacature 
worden uitgezet op FB. 
Verder geen vragen voor de rondvraag. 
 

9. Ann sluit af en wenst ieder een fijne avond. 
 

 



	    
    

Volgende digitale vergadering : maandag 17 mei 2021 om 19:00 uur. 

Vergaderingen in 2021: 14/6-12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12 
 
Actiepunten: 

Cadeaumanden als prijs bij enquête Petra  
vitrinekast Marianne  
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


