
	    
    

Notulen	  maandag	  12	  juli	  2021	  

Aanwezig: 
Hugo van der Wees 
Maret 
Marianne 
Daphne 
Ann 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Tom en Ernst 
 

1. Ann opent deze vergadering en heet iedereen welkom. 
Tom is met vakantie en Ernst kampt met lichamelijke klachten en een rolstoel die niet 
werkt. 

 
2. Ann is aanwezig geweest bij de sessie van 1/7 over het Holmkwartier. Er werd een 

plattegrond getoond. Er komen 4 gebouwen en op de hoek Kruisweg/van Heuven 
Goedhartlaan komt een woontoren van 10 etages. Het geheel zal worden gebouwd in 
gele bakstenen wat het beste aansluit bij de omgeving. De verdeling van de 
woningen zal zijn 50% koop en 50% huur waarvan 30% sociale huurwoningen en 
20% middenklasse woningen.  
De gemeente moet nog haar akkoord geven voor het hele project en dat zal zijn 
waarschijnlijk na het zomerreces. 
De beweegtuin is tijdelijk. Maret vertelt dat er genoeg animo is voor het onderhoud en 
genoeg betrokkenheid. Officiële opening is op 14 juli as. 
 

3. Hugo geeft aan dat er meer ruchtbaarheid gegeven moet worden aan ons platform. 
Eventueel zullen we moeten beginnen met een folder in de bus bij de ondernemers in 
de wijk en ook daarbuiten. 
Hugo zal bij KvK adresgegevens opvragen. 
Er is enige discussie tussen Hugo en Ernst over het anders opzetten van de agenda. 
Er komt een terugkoppeling hierover. 
 

4. Marianne zal Niels van Steijn mailen. Hij is verslagever van het NH nieuws. 
Zij zal vragen wat de mogelijkheden zijn om meer ruchtbaarheid te geven aan de 
vitrinekast, officiële opening hiervan, en tevens ons platform onder de aandacht te 
brengen in de wijk. Datum moet nog worden afgesproken voor de officiële opening.  
- Daphne gaat achter een nieuw vignet aan voor de vitrinekast 
- Hugo gaat een printer kopen van € 200,- 
- Marianne kan de cassettes voor haar printer declareren 

 

5. Er zijn geen ingekomen en/of uitgaande stukken te bespreken. 
 
 

6. Notulen worden goedgekeurd. 
De wijkschouw even aanhouden en wachten op eventuele aangepaste coronaregels 
naar aanleiding van de oplopende besmettingen. 
 
 



	    
    

 

  

 
7. Ann geeft aan dat Tom de participatie subsidie voor 2022 onder zaaknummer       

5016152 heeft aangevraagd. Nu wachten op de terugkoppeling van de gemeente. 
 
De wijkraad zal een picknicktafel voor de Holmtuin doneren. 
Maret zal Mara vragen wat de kosten zijn voor zo’n tafel. 
 
Ann gaat kijken naar de blauwe ronde bank bij het speeltuintje aan de Gudumholm. 
Daarna een beslissing nemen wat te doen met deze bank. 
Er zijn al diverse mails ontvangen van mevrouw Maria Drost die zich stoort aan deze 
bank met achterstallig onderhoud. 
 
In overleg laten we de vergadering van 16 augustus vervallen en de gemeente zal 
aanschuiven bij onze vergadering van 20 september as. (in plaats van 13 september) 
 

8. De vergadering wordt afgesloten rond 21.30 uur. 
 
 

Volgende vergadering : maandag 20 september om 19:30 uur in ’t Kattegat !  

Vergaderingen in 2021: 20/9-11/10-15/11-13/12 
 
Actiepunten: 

Cadeaumanden als prijs bij enquête Petra  
Nieuw vignet aanleveren Daphne  
Meting straling Vrijschot-Noord  Petra  
Platform inloggen via FB Ernst  
Info opvragen bij KvK Hugo  
wijkschouw allen even aanhouden 
   
   
   
   
 

 


