Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 14 december 2020
(Digitaal) aanwezig: Dick Smit , Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Annette Schild

1. Opening en mededelingen
• Helaas een digitale vergadering.
2. Informatie uitwisseling:
• Verkeer - Plan B: verwachting is 12 januari besluit B&W, 11 februari behandeling in cie
Beheer en maart in de Raad. Ook het verkregen bebordingsplan is teleurstellend en roept
negatieve reacties op in de wijk.
• WifI-tracking in het Centrum: Er is geen voortgang, c.q. het is erg stil
• Draaiboeken Evenementen: Hebben Jennen en Annette gereed zijn pas aan de orde
wanneer er een evenement is.
• Werksessies over Groenbeleid (gemeenten: Jan participeert op het thema: “Kracht van de
samenleving” en pleit o.a. voor meer mogelijkheden voor zelfbestuur. (zie ook verderop).
• Nieuw lid: Anita Rensenbrink heeft zich aangemeld als (aspirant-)lid
• Overige: zie mail
3. Notulen en Actielijst
• Notulen 14 september 2020: vastgesteld.
• Actielijst: (zie lijst). Opgeschoven. Wordt volgende maand geactualiseerd.
4. Wijkraad
• Evenementen 2020: Na de wijkborrel, de picknick moeten we helaas ook het diner cancelen.
Jan T zal reeds toegekende subsidies terug storten. De draaiboeken komen in oktober op de
agenda. Jenne maakt nog een voorstel voor de restanten wijn.
• Financiën/Concept verordening wijkraden: Voor 2020 is er een tekort van ca. 250/300 euro.
Jan Teitsma sluit 2020 bij de jaarwisseling af en laat het accorderen door de kascommissie.
De subsidie 2021 is inmiddels duidelijk. Jan Teitsma zal een concept begroting voor 2021
opstellen.
• Jaarvergadering 2021 c.q. het verslag:
Financiën: Zie hierboven. Jan T levert dit aan voor het verslag voor de jaarvergadering.
Jaarverslag: Jan Geerts maakt het verslag van onze activiteiten in 2020 alsmede het overzicht
van activiteiten voor 2021. Eventueel digitaal met linkjes naar de website voor meer info.
• Taakverdeling: Per 10 januari: Dick en Jan Teitsma treden af en zijn niet herverkiesbaar. Ze
worden helaas “digitaal van afstand” van harte bedankt. Op een beter tijdstip staan we hier
nog bij stil. Met instemming van de wijkraad neemt Jan Geerts het voorzitterschap op zich,
en Jenne Olijve het penningmeesterschap. Gelet op nieuwe aspirant-leden en hun mogelijke
verkiezing is het praktisch de jaarvergadering enkele maanden uit te stellen. Na de
verkiezingen worden ook de taakverdelingen herzien.
• Bewonerscollectief; (Aangepast) voorstel van Dick n.a.v. veranderingen rondom wijkraden
zijn aanleiding daartoe. Een thema voor een wijkgebonden collectief kan zijn “Wijk op Groen
(2.0)”. Er zijn ook thema’s die niet wijkgebonden blijken evenals het tempo van de
veranderingen. Het wordt dit voorjaar onderzocht, gedacht wordt aan een digitale enquête.
Volgende wijkraad: 11 januari 2021.

