
Verslag wijkraad, 9 februari 2015. 

Locatie: Huiskamer van de wijk, Welkom Stadionplein 65. 

Aanwezig:  Guus Gase, Leo Wennaert, Hans Brandenburg,  Yvone en Peter Reijers,  Coen Tasman,  Co 

Jongkind, Pim Wijers, Frits ten Winkel,  Fred van Kooij, Elly Vlasveld (later aanwezig). 

Afgemeld:  Frans Schouwenaar, Karin Buis, Ben Bles,( Z. k), Jan  van Siegenbeek van Heukelkom, Jan 

Kees van Dijk. 

Gast sprekers, Fred Schoen en  Egbert Rozenboom i.v.m. thema nieuwbouw stadionplein.  

Ook aanwezig zijn Gastvrouw Welkom Jelte en Maarten dit is de nieuwe  coördinator van  Welkom 

(de  huiskamer van de wijk ) 

Agenda punt 1. Opening en mededelingen. 

Door het  ontbreken van de  vaste voorzitter opent Guus met goedkeuring van de aanwezigen  de 

vergadering om 20.05 uur en vraagt goedkeuring  aan de vergadering of agenda punt 5. als eerste 

behandeld kan worden. Dit  Is o.k. 

Agenda punt 5,   Thema,  ontwikkelingen  nieuwbouw Stadionplein. 

Dhr. E. Rozenboom die nauw samenwerkt met Fred Schoen geeft uitleg over de huidige stand van 

zaken nieuwbouw  stadionplein. 

Na lange discussie over de aankomende nieuwbouw  komt  het idee naar voren  om een brief te 

schrijven naar Rijksdienst  voor cultuur en erfgoed. Dhr. Rozenboom zal de  concept brief in naam 

van de Wijkraad Zuid West op zich nemen.  

( noot, deze brief is door Leo via  email naar de Rijksdienst verzonden) 

De heren F. Schoen en E Rozenboom worden zeer  bedankt voor hun zeer waarde volle uitleg en 

inbreng voor een mooier nieuw en  leefbaar stadionplein. 

Agendapunt 3. Vaststelling agenda. 

Iedereen gaat akkoord met voortzetting van huidige agenda. 

Agendapunt 4.  Kiezen nieuw bestuur voor de Wijkraad Zuid West. 

Guus vraagt of er iemand aanwezig is  om  voorzitter van de wijkraad  te worden en stelt vast dat er 

geen mensen voorzitter willen worden.  Daarom stelt Guus zich beschikbaar  en vraagt of iemand het 

secretarisschap van hem wil overnemen. Helaas geen van de aanwezigen willen secretarisschap op 

zich nemen. Hierdoor is Guus gedwongen om dubbel functie op zich te nemen. Pim zegt toe om na 

aantal vergaderingen te bekijken of zij secretarisschap kan overnemen.  

Agendapunt 6. Pauze. 

 

 



Agendapunt  7.  Behandeling  concept verslag  wijkraad 8 december 2014. 

Naar aanleiding van dit verslag over de voedselbank meldt Co dat de leden in december 7 

boodschappen  vol met lang houdbare etenswaar voor voedselbank hebben opgehaald en omdat 

voedselbank niet kwam opdagen heeft Peter deze tassen zelf  naar depot van de voedselbank 

gebracht waar hij bedankt werd voor onze bijdrage. De mevrouw van voedselbank die in december 

zou komen  heeft  helaas tot de dag van vandaag  niets meer iets van zich laten horen. 

Agendapunt  8 . Ingekomen post en de concept actiepunten lijst en voorstel thema voor volgende 

vergadering door de leden. 

Er is geen post binnen  gekomen.  

De concept actiepuntenlijst wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Agendapunt  9.  Bespreken huisvesting Wijkraad inWelkom. 

Guus meldt dat hij Dhr. Ruud van Es heeft gebeld en heeft met hem een zeer redelijke afspraak 

gemaakt. Wij mogen Welkom gebruiken en koffie en thee zit bij de prijs inbegrepen en evt. fris 

dranken worden door de leden zelf betaald. 

Agendapunt  10. Rapportage van de werkgroepen. 

Co meld dat hij op 5 februari een constructief gesprek heeft gehad met de  Voorzitter van de 

bestuurscommissie  Zuid Dhr. S Capel. Diverse buurt punten kwamen aan de orde en ook evt. 

subsidie voor de wijkraad is aan de orde geweest. Volgens Dhr. Capel kan er iets geregeld worden via 

z.g. vrijwilligers regeling. Ook gevraagd of er een stukje over de wijkraad in stadsdeelkrant kan en dit 

zal worden bekeken. 

Agendapunt  11. Rondvraag. 

 

Agendapunt 12.  De volgende vergadering en sluiting. 

Guus bedankt iedereen voor zijn inbreng specifiek Mw. Jelte voor haar hulp in Welkom 

 en de volgende vergadering zal op maandag 30 maart in Welkom worden gehouden en wenst 

iedereen wel  thuis. 


