
	    
    

Notulen	  maandag	  15	  maart	  2021	  

Aanwezig: 
Ann  
Hugo  
Maret 
Marianne 
Daphne 
Aukje Jonkhout, Meerwaarde : gaste 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Ernst en Tom 
 

1. Ann opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom; in het bijzonder onze 
gaste Aukje Jonkhout, sociaal werker bij Meerwaarde  
 

2. Er volgt een voorstelronde. 
Aukje vertelt dat zij sinds januari van dit jaar werkzaam is als sociaal werker bij 
Meerwaarde. Zij is sociaal werker voor de kwetsbare groepen, doet huisbezoeken en 
geeft praktische ondersteuning en verwijst waar nodig naar collega’s bij specifieke 
ondersteuning. Ook Meerwaarde heeft baat bij zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de 
wijk.  
Aukje zal een gebiedspagina mailen zodat wij deze op onze website en FB kunnen 
zetten. 
Op de vraag van Ann of zij wil deelnemen aan de activiteit beleef/ontmoetingsplek, 
onderdeel van het project inclusieve wijk Bornholm, zal Aukje laten weten wat haar 
rol zal zijn hierin. 
Ann spreekt met haar af dat we elkaar op de hoogte houden van wat er speelt in de 
wijk Bornholm. 
 

3. Geen ingekomen en/of uitgaande stuken deze keer behalve de brief van de 
gemeente van 5 maart jl., zie agendapunt 6. 
 

4. Notulen worden goedgekeurd. 
Wat betreft actiepunten:  
- Gekozen is voor een gebiedsoverleg met de wijk- en dorpsraden en daarna het 

brede overleg 
- We wachten eerst of DB nog een herstart ondergaat; daarna even bedenken of er 

iemand van ons lid wil worden 
- Drie ideeën voor inhoud app van Daphne 

1. Grootste ergernis in de wijk? 
2. Wat vind je het leukst in de wijk? 
3. Welke activiteiten zou je graag willen dat de wijkraad organiseert? 

- Ann heeft nog geen offerte ontvangen van Ab, eigenaar dierenwinkel 
Zij zal hem tijdens het KVO overleg van maandag 22 maart as. opnieuw vragen 
 

5. Er is nog geen afspraak gemaakt met Irma. 
Hugo heeft Ernst al een paar maal zijn hulp aangeboden maar nog niets gehoord van 
hem en weet eigenlijk niet hoever Ernst is met het platform. 
Unaniem wordt gekozen voor de naam: Bornholm-on-line. 
 
 



	    
    

 
 
Hugo zal afspraak maken met Irma en Ernst en tevens haar vragen of er nog budget 
is voor het starten van een platform. 
Hij zal Ernst vragen om de benodigde formulieren in te vullen om zo de naam vast te 
leggen bij de KvK en domeinnaam te registeren. 
Dit kan niet al te lang wachten. 

 
 

6. Brief wordt ter kennisname aangenomen. 
Tot dus ver is het een vooraankondiging. 
In onze volgende vergadering zullen Petra vragen of zij al meer informatie heeft met 
betrekking tot de subsidies voor de wijkraden. 
 

7. In de rondvraag wordt besloten dat Marianne de adressen van iedereen opvraagt ter 
aanvulling van onze administratie . 

 
8. De vergadering wordt rond 20.30 uur afgesloten en Ann wenst iedereen een fijne 

avond. 
 

Volgende digitale vergadering : maandag 12 april om 19:00 uur. 

Vergaderingen in 2021: 17/5-14/6-12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12 
 
Actiepunten: 

meten naar straling Vrijschot-Noord Petra vragen in overleg op 12/4 
Knelpunt fietspunt vanuit Skagerrak Michael  
Terugkoppeling overleg subsidiebeleid Irma Overleg van sept. 2020 
Offerte vitrinekast Ann  
Korte samenvatting met foto tbv website Daphne 

en Tom 
 

   
   
 

 


