
	    
    

Notulen maandag 25 april 2022 

Aanwezig: 
Ann 
Marianne 
Hugo 
Tom 
Maret 
Ernst 
Daphne 
Petra van Doorn 
Marleen van Opzeeland 
Michael Aldewijn 

 
 
 
 
 
 
 

Afwezig met bericht: Irma van Os 
 

1. Ann opent deze vergadering en heet iedereen welkom. 
Marianne was afgelopen donderdag positief getest op corona en nu heeft haar man corona. 
Vandaar dit keer een digitale vergadering. 
 

2. – Het streven is om het Verkeersstructuurplan (VSP) en het fietsplan net voor of net na de  
   zomer ter inzage te leggen Petra geeft op verzoek van Ann toelichting op het     
   fietsplan. 
 
- Omgevingsvisie is door de raad vastgesteld.  
 
- Tegen de aanleg van de blauwe zone is bezwaar gemaakt door een van de partijen in  
  deze omgeving. Hierdoor gaat de zaak naar de rechter. Het zal dus nog even duren voordat  
  de blauwe strepen uiteindelijk aangebracht kunnen worden. 
 
- bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum Skagerhof klagen over     
  jeugdoverlast in de avonduren. De gemeente heeft jongerenwerkers gevraagd om af en toe   
  oogje in het zeil te houden. 
 
- er wordt nog steeds geregeld vernielingen aangebracht aan het JOP bij het Skagerhof.  
  Gemeente zorgt dat deze plek veilig blijft en zal gaan herstellen en vernieuwen zodra de  
  situatie daar verbetert. Petra is daar onlangs met de wijkagent geweest om te kijken. 
 
- Petra praat ons bij over de buurtbijeenkomst op 29 maart jl. in ’t Kattegat. 
  De bedoeling was om de cohesie in de wijk te versterken. Bij het napraten zijn er   
  verschillende ideeën geopperd o.a. dat deze groep in de toekomst als panel wil fungeren en  
  het eventueel uitbrengen van een krantje of nieuwsbrief. We kunnen elke keer een bewoner  
  vragen om iets leuks te schrijven voor op ons platform. Dat kunnen en mogen ook kinderen  
  zijn.  
  Ann vindt op dit moment ons platform te weinig bewoners heeft en daardoor te weinig nieuws  
  ventileert. Eerst moeten we bekijken welke behoefte de wijk heeft maar dat is helaas niet uit  
  het overleg van 29 maart gekomen. 
  Hugo geeft aan dat het platform niet gebruiksvriendelijk is voor leken en teveel handelingen  
  heeft om een profiel aan te maken of nieuws te plaatsen. 
  De wijkraad zal voordat we kosten gaan maken aan dit platform gaan beslissen of we het  
  platform in de lucht houden.  
 
- Michael geeft een presentatie van het meerjarenplan 2022. Tom legt de situatie uit in de  
  Rosenholm. Er is geregeld zwerfvuil en een onveilige situatie aldaar. Michael zal de onveilige  
  situatie meenemen en bekijken of er iets aan gedaan kan worden. 
 
Petra, Marleen en Michael verlaten de vergadering. 



	    
    

  
 
 

3. Agendapunt besproken bij nummer 2. 
 

4. Marianne gaat een oproep plaatsen op ons platform en FB om te weten of er interesse is voor 
de Serious Game van NMCX; zijn bewoners bewust bezig met de effecten op langere termijn 
en onze wijk waterproof te maken? Als er voldoende animo is, kunnen we een middag of 
avond organiseren over dit onderwerp in samenwerking met NMCX. 
 

5. De wijkraad zal dit jaar geen wijkfeest organiseren en daarom is het leuk aan te schuiven bij 
het lentefeest in de Holmtuin. Er worden enkele ideeën geopperd waaronder een foodtruck, 
watertafel van NMCX of sportles voor kinderen via de sportschool van Daphne. 
Maret zal contact opnemen met Mara over wat men nog eventueel kan gebruiken voor het 
lentefeest. Daarna zal de wijkraad in overleg gaan met Mara en Margriet, de dames van de 
organisatie voor het lentefeest. 
 

6. Nieuwsbrief Dorps-en wijkraden van 8 april jl. met de onderwerpen: Halfjaarlijks overleg met 
de gemeente op 8 juni as. en het doorsturen van privé gegevens van bewoners.   
Deze wordt ter kennisname aangenomen. 
 

7. Notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd. 
Daphne heeft nog geen mogelijkheid gehad om informatie in te winnen over een 
voedselkastje. Staat op haar lijstje! 
 

8. Ann bedankt Tom voor zijn 15 jaar vrijwillige dienst als penningmeester en vindt het jammer 
dat hij de keuze heeft gemaakt om er een punt achter te zetten. Tom zal donderdag de 
benodigde spullen aan Hugo overhandigen. 
Ann stelt voor om gezamenlijk uit eten te gaan bij de Polderboom. Een datum wordt nog 
vastgelegd.  
 

9. De vergadering wordt afgesloten om 21.30 uur. 
 

Volgende vergadering : dinsdag 17 mei 2022 om 19:30 uur  

 

Vergaderingen in 2022:  21/6- 19/7- 13/9- 25/10- 15/11- 13/12 
 
Actiepunten: 

Veiligheid Rosenholm Michael  
Aansluiten lentefeest Holmtuin Marianne  
Voedselkastje Daphne  
    
     
   
 


