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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 11  februari 2020 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Harry ten Berge, Henk Beltman, Teun van Mechelen, Rob Scargo, 
Christina Kromwijk, Gea van Vegchel (notulen) 
 

Afwezig: Lia Beunders, Monica Dost, Reiny Klaassen 
 
Bezoekers/ gast:  
 
 
1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen d.d. 14 januari 2020 
Notulen zijn, onder dankzegging akkoord. 

 
3. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 

 Diverse mailtjes die binnen zijn gekomen, zijn doorgestuurd via mail. 

 Van voorzitter voor penningmeester: diverse brieven en informatie overhandigd. 
Overige medelingen: 
 Uitnodiging voor overleg aanpassing Oude Weerseloseweg is inmiddels geweest. Waren niet 

veel omwonenden aanwezig. Uitleg is gegeven hoe/wat. Het 1e deel is een mooie referentie 
hoe het wordt 

 Pad naar t Wildyck schijnt herstelt te zijn. Hebben dit zelf nog niet gezien. 
 Omgevingsvergunning voor “de Hooiberg” is verleend. Vanaf februari 2020 gaat alles van 

start. 
 In wijkplan staat ook een stukje over de energietransitie. Afgelopen week heeft Tubantia 

een stuk uit het wijkplan gepubliceerd. Dhr Remmerswaal, deel van een werkgroep mbt 
energietransitie, wil tijdens een van de komende vergaderingen het eea vertellen. 

 Frans heeft gesproken met Dhr Mulders. Hij maakt deel uit van de werkgroep mbt het 
watermachientje. In deze werkgroep zit ook Peter Wellens, oud werknemer Spanjaard. 

Sinds 2019 eigendom watermachientje van gemeente Borne. 
De werkgroep wil het graag in ere herstellen; waterbassin weer opnieuw neergezet. 
Daarnaast bankjes waar mensen kunnen zitten. En een tuin waar vlas wordt verbouwd; dit 
ivm link naar Spanjaard fabriek. 
Voor deze update is er een bedrag nodig. De helft van het bedrag wordt als subsidie 
aangevraagd bij “leader” (Europese subsidie). Als dit doorgaat, is een groot deel van het 
bedrag binnen. 

Vraag aan wijkvereniging is om een brief te schrijven ter ondersteuning van dit project, 
zodat dit gebruikt kan worden voor de aanvraag. Wij zijn hiertoe wel bereid. 
Dit cultuur historisch element staat ook in de wijkplan geschreven. 
Actie: Frans informeert de werkgroep en schrijft brief 

 Gebied grens Blauwgras/Reukgras en weiland van Staatsbosbeheer. Op de grens groeide 
bramenstruiken, deze zijn te rigoreus gesnoeid. Staatsbosbeheer wil dit graag in ere 
hersteld hebben. Daarvoor wordt een ander hekwerk geplaatst. 

Binnenkort krijgen omwonenden brieven hierover. Er zijn nog wat onduidelijkheden, 
waarschijnlijk is een bijeenkomst gewenst. 

Actie: Frans neemt contact op met gemeente 
 
4. Website – update en ontwikkelingen (Rob) 

Met de diverse aanpassingen die inmiddels al gedaan zijn, is de website goed leesbaar. 

Er zijn nog genoeg aanpassingen te doen. O.a. het aanmeldingsformulier en mail sturen via 
website. 
Er zijn nog wat aanpassingen die tijdens vergadering besproken zijn, deze worden aangepast. 
 
Nieuwe website is geïnstalleerd, wordpress draait. De komende tijd iets minder tijd 
beschikbaar. Streven is om in de vergadering van april eea te laten zien hoe het kan worden. 
Bestuur is in ieder geval enthousiast. 
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5. Digitale portaal _ wijkplein (Frans/Henk) 
a. Vooroverleg met Marijke Adams over Borne Boeit website. 

Frans gesproken met Marijke. Moeten kijken waar we naar toe kunnen gaan. 
We willen graag nog met de digitale wijkpleinen verder. 

b. Overleg met Bornsche Maten dd 17 februari 2020 

Dit is in kleine setting. Na bijeenkomst informeert Frans het bestuur. 
 

6. Wijkkrant – notulen redactievergadering (Frans) 
Notulen zijn door Frans doorgestuurd. 
Francis heeft wel aangegeven dat ze vaak op zoek moet naar foto’s of zelf maken van bepaalde 
activiteiten of dingen binnen de wijk. 

Bestuur wil wel kijken of wij hier iets aan kunnen toevoegen door bijvoorbeeld foto’s te maken 
en deze toe te zenden aan Francis. 
 

7. Jaarplanning 2020 – vaststelling (Gea) 

De jaarplanning is akkoord. 
Actie Gea: Onderschrift aanpassen en daarna versturen. 
Actie Rob: na ontvangst de jaarplanning op de website vermelden. 

 
8. Jaarvergadering dd 24 maart 2020 (Frans/Gea) 

Agenda => mutaties bestuur: Aftredend en herkiesbaar: Gea + Monica 
Actie Gea: na aanpassing agenda, deze rondsturen 
 
Jaarverslag secretariaat wordt nog gemaakt en rondgestuurd. 
 

Jaarverslag penningmeester. In vergadering opzet getoond en uitgelegd. 
Ziet er goed uit. Ter vergadering wordt jaarverslag ter inzage getoond aan aanwezigen. 
 

9. Wijkplan – update + iedereen meedenken (Frans/Teun/Gea) 
2 x overleg geweest en wijkplan doorgenomen. Aantal punten konden eruit en een aantal 
nieuwe punten toegevoegd. 

Document wordt aangepast door Gea. Daarna wordt o.a. de input vanuit bewoners, etc 
verwerkt. 
 
Bewoners bij betrekken voor input. Dit gaat via website, facebook pagina, wijkkrant. 
Inmiddels zijn er een aantal bewoners die input hebben gegeven over onderwerpen. Maar kan 
altijd nog meer input gebruiken, zodat wij weten wat er binnen de wijk / bij de bewoners 
speelt. 

 
10. Activiteit Eieren zoeken – update (Gea) 

Het een en ander is opgestart. Zodra meer bekend is of als er knelpunten zijn, wordt dit 
gemeld. 
 

11.  WVTTK en rondvraag 
 Christina => vraag hoe/wat mbt knip/randweg. Frans heeft korte uitleg gegeven. In 

wijkplan staat ook eea vermeld. 
 Henk => op folder van gemeente mbt afval stond info mbt takkenactie. Deze vind plaats in 

week 12,13 en 14. Dit wordt extra op website in de kalender vermeld.  
 
 

Volgende vergadering: jaarvergadering dinsdag 24 maart 2020, 19:30 uur, zaaltje de Wanne 

 


