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Beste buurt- en wijkbewoners, 

Om u op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws in de wijk sturen wij u deze nieuwsbrief. 
Graag roepen wij u op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons 
bereiken via onze website www.vlakwater.org of via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.  

 
Bewonersbijeenkomst 25 april 2016 

Huishoudelijk deel van de vergadering 

Ongeveer 30 wijkbewoners worden door voorzitter Hans Visscher welkom geheten. Na enige 
mededelingen wordt het jaarverslag toegelicht en vastgesteld. Ook het financiële jaarverslag wordt 
geaccordeerd. De kascontrolecommissie beveelt aan bestuur en penningmeester te dechargeren 
voor het gevoerde beleid. Eenieder stemt hiermee in. 

N.a.v. de begroting 2016 zijn er vragen m.b.t. de reservering voor verkeersveiligheid. Met name de 
trage besluitvorming stoort sommige aanwezigen. Bestuurslid Bart Jacobs deelt die ergernis, en legt 
uit dat dat mede komt door een personeelsprobleem bij de gemeente, maar in mei moet een plan in 
concept klaar zijn. De gereserveerde gelden zijn vooral bedoeld om waar nodig het proces te 
bespoedigen, niet om concrete maatregelen te betalen, dat doet de gemeente. 

 
Inhoudelijk deel van de vergadering 

 

Tom Vaessen stelt zich voor. Hij is inspirator, aanjager en legt uit hoe in de Oranjebuurt waar hij zelf 
woont verschillende werkgroepen zijn ontstaan door behoefte en vragen uit die buurt. Men ontbeert 
daar een organisatie zoals een wijkraad. Hier is het andersom, er is wel een wijkraad, maar nu is het 
zaak de behoeftes en wensen duidelijk te krijgen en meer cohesie en beweging te laten ontstaan. 

In de vorm van een aantal steeds wisselende groepen zijn deze avond een paar onderwerpen 
besproken en nader ingevuld. Het bestuur zal e.e.a. uitwerken. 

Tijdens de bewonersavond is er een 'denktank' gevormd die de wijkraad gaat ondersteunen om de 
ideeën van deze avond verder uit te werken. 

De denktank is intussen bij elkaar geweest en zal spoedig van zich laten horen! 

Met vriendelijke groeten, Het bestuur van Stichting Wijkraad Vlakwater 
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