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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 14 januari 2020 
 

Aanwezig: Frans Edelijn, Harry ten Berge, Henk Beltman, Teun van Mechelen, Monica Dost, Rob 
Scargo, Reiny Klaassen, Christina Kromwijk, Gea van Vegchel (notulen) 
 

Afwezig: Lia Beunders 
 

Bezoekers/ gast:  
 
 

1. Opening 
Voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder de 3 potentiële nieuwe bestuursleden, Rob, 

Reiny en Christina, die met de vergadering meedraaien om te zien of ze in het bestuur willen. 
 

2. Introductie potentiële bestuursleden (Rob Scargo, Reiny Klaassen en Christina 

Kromwijk) 
Korte introductie door de 3 potentiële bestuursleden. Met daarop volgend een korte intro van 
de huidige bestuursleden. 

 
3. Notulen d.d. 26 november 2019 

Notulen zijn, onder dankzegging akkoord. 
 

4. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 

• Van voorzitter voor penningmeester: 2 x brief + contanten voor gebruik zaaltje 
• Gemeente heeft contact opgenomen met voorzitter (Frans) mbt intentie om avond te 

organiseren mbt 2e deel van Weerseloseweg (fietspad). 1e helft tot hoogte van school is 
inmiddels gereed. Datum overleg is nog niet bekend. 

• Reactie mbt ophalen kerstbomen als verantwoordelijkheid wijkvereniging. Vraag kwam 

vanuit wijk. Aangegeven dat bewoner zelf verantwoordelijk is voor afvoer. 
 
5. Overleg met gemeente en bureau BEFLEX mbt woonwagenlocaties (Frans) 

Binnen de wijk zijn 4 plekken voor woonwagens. Dat is het maximale wat er binnen onze wijk 
beschikbaar is. 

Nu is er de vraag voor nog 4 woonwagens. Hiervoor is een bureau door de gemeente 
ingehuurd om te bepalen welke locatie hiervoor het meest geschikt zijn. 
Momenteel 3 plekken die ze geschikt achten, hier wordt verder naar gekeken. 

Er moet ook gekeken worden naar de huidige locatie voordat de nieuwe locatie opgestart 
worden. 

 
6. Milieupas voor de Wanne, aanvraag (Frans) 

Half december gesproken met Kotteman over mogelijkheid mbt milieupas voor afval van het 

zaaltje de Wanne. Tot op heden nog geen reactie, ondanks 2 x herinnering. 
We hopen snel een reactie te ontvangen, zodat we het weinige afval kunnen afvoeren. 
Momenteel een ad-hoc optie via een bewoonster. 

 
7. Website – overdracht website en vervolg (Henk + Rob) 

Henk heeft inloggegevens van webbeheer ontvangen en met Rob samen gezeten om eea door 
te nemen mbt website. 
De website wordt gecheckt en gestart voor nieuwe lay-out. Rob gaat aan de slag. 

Dit onderwerp komt elke maand als vast agenda-punt terug. 
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8. Digitale portaal (Frans) 

a. Overleg met Michel Kotteman, Marijke Adams en Miranda Mulder mbt 
afwijzing subsidie wijkplein 
Half december overleg geweest met Kotteman (wethouder), Marijke Adams 

(wijkcoordinator) en Miranda Mulder (beleidsmedewerker) over toekomstige 
mogelijkheden. 
Kotteman en Mulder zijn enthousiast mbt onderbrengen bij Borne Boeit, maar kunnen 

geen toezeggingen doen mbt financiën. Waarschijnlijk is er een mogelijkheid om een 
geldbedrag via burger initiatie te verkrijgen. De optie is er om een aanvraag te doen, 

bij voorkeur van 2 grotere wijkverenigingen/wijkraden. 
Naast wijk Stroom Esch, kan dit ook wijk Bornsche Maten zijn. Een gesprek mbt hoe / 
wat kan samen met Bornsche Maten gepland worden. Frans en Henk willen gesprek wel 

aangaan. 
 

b. Vervolgstappen 
Nav overleg worden vervolgstappen mbt digitale pleinen bepaald. 

 

9. Jaarplanning 2020 (Frans/Gea) 
Voorstel van jaarplanning is rondgestuurd. 
De data mbt wijkkrant en 50+ groep moeten nog toegevoegd worden, nadat deze bekend zijn. 

De bestuursvergaderingen zijn doorgaans de 2e dinsdag van de maand, kan soms afwijken. 
Zodra alle data bekend zijn, worden deze door Gea toegevoegd en wordt de jaarplanning 

rondgestuurd. Deze kan dan in volgende vergadering vastgesteld worden. 
Zodra alles bekend is, kunnen de diverse data / evenementen ook op de website geplaatst 
worden. 

 
10. Wijkplan (Frans/Teun/Gea) 

Wijkplan moet nog vernieuwd worden, zodat deze weer een 5-tal jaren geldig is. Dit gebeurd 
op korte termijn in klein comité. Daarna wordt het voorstel voorgelegd aan bestuur. 
 

11. Creatief Café, bergruimte – update (Frans) 
Een gedeelte van de kast is inmiddels in gebruik door het Creatief Café. Alles is in goede 
harmonie geregeld. 

 
12.  Tunnel, schoonmaak panelen – update (Frans) 

Gaan er van uit dat het helemaal goed komt. Geen update gehad mbt datum van schoonmaak. 
 

13. WVTTK en rondvraag 

 
• (Henk) Via website een mail ontvangen mbt vermist huisdier en verzoek om dit op de 

website te plaatsen. Besloten dat dit niet op de website geplaatst wordt. Dit wordt 
teruggekoppelt aan de vragensteller. 

• (Gea) Bedankje vrijwilligers – vorige keer afgesproken dat alle vrijwilligers een bedanktje 

krijgen tijdens het evenement. Nog bepalen hoe /wie bij wijkkrant rondbrengen, etc. 
 
 

Volgende vergadering: dinsdag 11 februari 2020, 19:30 uur, zaaltje de Wanne 
 


