
	    
    

Notulen maandag 13 december 2021; digitale vergadering 

Aanwezig: 
Ann 
Maret 
Marianne 
Hugo 
Tom 
Ernst 
Daphne 

 
 
 
 
 
 
 

Afwezig met bericht: 
 

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

2. Hugo heeft een tekst voor een flyer gemaakt; hij kijkt nog even voor andere foto’s voor op de 
flyer. Op de achterkant staat tevens beschreven hoe een profiel moet worden aangemaakt; dit 
voor diegene die daar eventueel moeite mee hebben. Zodra de flyer is geprint, zullen we deze 
gaan rondbrengen in onze buurt 
Ann heeft in het laatste KVO overleg ons platform onder de aandacht gebracht. 
Helaas was de stemming tijdens dit overleg bedrukt. Ad legt zijn functie als voorzitter neer 
vanwege een discussie over de blauwe zone bij het winkelcentrum. 
Tevens is in dit overleg de onderwerpen: afval rond brengparkje, handhaving blauwe zon, 
hangjongeren en de overval bij de Jumbo, ter sprake gekomen.  
 

3. Tom geeft uitleg over de twee brieven die wij hebben ontvangen van de gemeente inzake de 
verlening van de activiteitensubsidie en participatiesubsidie voor 2022. 
Helaas zijn beide bedragen stuk lager dan de jaren daarvoor. 
Misschien is het idee om samen met andere dorps- en wijkraden een brief te schrijven naar de 
gemeente. 
We kunnen ook Petra hierover aanspreken in ons volgend overleg. 
De kosten voor ons platform in 2022 zullen ongeveer € 2.000,- zijn. 
Mochten we daar niet de financiële middelen voor hebben, is het de vraag of we wel kunnen 
doorgaan met het platform. 
Marianne zal de penningmeester van Overbos, Bram Jansen, vragen of zij ook zijn gekort in 
hun subsidies. 
 

4. In verband met de verscherpte coronaregels is het niet mogelijk om nu een datum te plannen 
voor een wijkfeest. Maret had vanuit de kerngroep Bornholm inclusief de opmerking gekregen 
dat de wijkraad niet voldoende activiteiten organiseert voor de wijk. We wachten even af wat 
volgend jaar de mogelijkheden zijn gezien het dan geldende corona-beleid. 

5. Tom zal in de ochtend de chauffeur ontvangen van Meerlanden als de kerstbomenactie 
doorgaat. We wachten op de nieuwe coronaregels tijdens de persconferentie van komende 
zaterdag. 
Eventueel is een partytent buiten een oplossing. 
 

6. -     Mail van Aukje Jonkhout van Meerwaarde van 30/11 jl.  
Zodra we de mogelijkheid hebben, kunnen we in het nieuwe jaar een bewonersavond plannen 
met Dirk-Jan Emans, uitvaartverzorger en eventuele notaris. 
- Communicatiekalender Pilot Bornholm met elkaar; ter kennisname. 

 
 

7. Actiepunten worden besproken. 
Maret heeft contact gehad met MeerRadio. Zij kunnen telefonisch een interview houden 
tijdens het dagelijkse programma Onderweg van 16.00-18.00 uur. 
Ann denkt na over de inhoud van zo’n interview. 
Het mail adres is: redactie@meerradio.nl 



	    
    

 
In ons volgend overleg in januari zullen we Michael vragen met betrekking tot de dode 
eenden. 
 
De data voor 2022 zijn digitaal doorgegeven door Daphne dus nu bekend bij iedereen. 
 
Marianne lukt het niet de twee dames van Ymere, Annemarie Hamersma en Nienke Ligtvoet, 
beide aanwezig op de activiteiten dag op 30/10 jl. Misschien is het idee om in volgende 
overleg van Bornholm inclusief een ander contactpersoon aan te spreken die een profiel wil 
aanmaken op ons platform.  
 

8. Marianne geeft informatie over het laatste overleg met gemeente en VSP inzake het 
verkeersstructuurplan. Zeer informatief overleg. Volgende zal plaatsvinden in januari 2022. 
Ann wil wel aanschuiven. 
Tijdens de netwerklunch van donderdag 9/12 jl. zijn de projecten van Stichting Thuisgekookt 
en de landelijke actie Doortrappen besproken. 
Marianne zal de informatie van Thuisgekookt delen op ons platform. 
Wat betreft de actie Doortrappen zal er een gesprek plaatsvinden met Kim Kreeft. Deze actie 
is bedoeld om aan fietsende ouderen een training te geven over veiligheid in het verkeer. In 
deze leeftijdsgroep gebeuren nog teveel ongelukken. 
Misschien idee voor de wijkraad om daar aandacht aan te besteden in het nieuwe jaar.   
 
  
Volgende vergadering : maandag 17 januari 2022 om 19:30 uur  

 

Vergaderingen in 2022: 14/2 -14/3 -25/4- 16/5- 13/6- 18/7- 12/9- 17/10- 14/11- 12/12 
 
 

Actiepunten: 

Wijkfeest 2022 allen  
navragen reden dode eenden Michael  
Telefonisch interview MeerRadio Ann  
Contact Ymere inzake profiel platform Maret en Ernst 
Bram Jansen contacten inz. subsidies  Marianne   
   
 


