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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 23 Maart 2021 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Teun van Mechelen, Gea van Vegchel (notulen) en Reiny 
Klaassen (sluit later aan) 
 

Afwezig: Harry ten Berge, Monica Dost, Christina Kromwijk, Rob Scargo 
 
Bezoekers/ gast:  
 
 
1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste digitale bestuursvergadering. 
 

2. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 
a) Vergadering kan in een geheel worden gehouden ivm aanpassing link vanuit organisatie. 
b) Frans heeft contact gehad met Miranda Mulder mbt bestuursconvenant. Deze wordt 

binnenkort digitaal verwacht. Na ontvangst stuurt Frans deze door, zodat eenieder deze 
kan doornemen en eventuele feedback geven. 

c) Het delen van informatie en feitjes via facebook en nu onze nieuwe instagram pagina loopt. 
Er zijn steeds meer volgers. In het digitale tijdperk moeten wij als wijkverenigining hier in 
mee gaan. 
De nieuwe website is online en ziet er goed uit. Zodra het kan, wordt er een bijeenkomst 
gepland waarin Rob via de beamer uitleg kan geven wat er allemaal nog meer kan met de 
website. 

 

3. Notulen d.d. 11 februari 2020 
Notulen zijn, onder dankzegging akkoord. Een aantal punten zijn terug te vinden op huidige 
agenda. 
 

4. Nieuwe opstart datum voor alle activiteiten. Hoe kijken we hier tegen aan. (Frans) 
Op dit moment zijn we beperkt in onze mogelijkheden om activiteiten te organiseren en 

kunnen we geen toezeggingen doen. 
Zodra er mogelijkheden zijn om iets te organiseren, kunnen we opstarten. 
Het is wel belangrijk om ledencontact te hebben, om hen te laten weten dat we eventueel 
achter de schermen bezig zijn en zodra het kan weer zullen opstarten. 
Actie Gea: voorstel overzicht van activiteiten 2e helft 2021 opstellen. 
Bestuursleden kunnen daarna eventuele suggesties geven. 
Daarna kan deze online geplaatst worden met de vraag of onze wijkbewoners nog suggesties 

of input hebben voor de activiteiten. 

 
5. Uitgestelde jaarvergaderingen (2020 + 2021) Nieuwe haalbare planning? 

Op dit moment kunnen we geen fysieke vergaderingen houden met meerdere personen. 
Hierdoor is het plannen van een fysieke jaarvergadering op dit moment niet mogelijk. 
We moeten checken of er specifieke onderdelen afgekaart moeten worden. Zoja, dan kunnen 
we een digitale vergadering inplannen. 

 
6. Wijkkrant 

De adverteerders hebben nog 1 x uitgave tegoed. Deze stond gepland voor het einde van vorig 
jaar. 
We moeten bepalen wanneer we een wijkkrant kunnen uitgeven. Er moet wel voldoende 
informatie en geschreven materiaal beschikbaar zijn om een wijkkrant te vullen. Dit lukt niet 

op korte termijn. 
De eerstvolgende wijkkrant wordt tevens de laatste papieren versie. Daarna gaan we alleen 

digitaal verder – de specifieke invulling moet dan nog worden bepaald. 
Een mogelijkheid die we willen creeeren is een advertentie pagina / mogelijkheid voor de 
ondernemers die nu ook in het krantje staan. 
Actie Frans: maakt voorstel mbt mogelijke onderwerpen 
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7. Aanhanger en losse spullen in huidige opslag 

• Frans heeft contact gehad met iemand die de aanhanger in Hengelo kan stallen. Hij gaat 
daar contact mee opnemen en de locatie bekijken. Komt hier op terug. 

• De kasten, losse spullen en de aanhanger moeten uitgezocht worden. Kleine spullen 
kunnen eventueel in de de kleine ruimte in de Wanne opgeslagen worden. 
Actie: Frans plant een datum om met 4 personen de spullen uit te zoeken 

 
8. Nieuwe website 

Zie informatie bij agendapunt 2C. 
 

9. Voorstel; onderzoek naar belangstelling in de wijk voor (jaarlijkse) fietstocht 
Actie Frans: peilen of er belangstelling is binnen de wijk. 
Idee is om te starten en eindigen bij de Wanne, route van ongeveer 25 kilomter. 
Indien het kan ook koffie/thee schenken en iets er bij. 

 
10. Voorstel: onderzoek naar belangstelling in de wijk voor project: ‘fleurigste voortuin” 

Deelnemers moeten zich dan zelf opgeven. Mogelijkheid voor een wisselbeker? 
Actie Frans: gaat bedenken hoe dit vorm te geven. 
 

11.  Hoe verder na corona.. 
Mbt de ontvangen subsidie voor activiteiten na corona, moeten er nog promotiefilmpjes 

gemaakt worden door RTV Borne. Dit kan nog tot 31 december 2021. 
Nu zijn er nog niet hele mooie plaatjes in de wijk omdat de lente nog moet doorzetten. 
Alhoewel het winterse weer ook mooie plaatjes had kunnen opleveren. 
Actie: Reiny heeft ook enkele opnamens voor RTV Borne gemaakt, zij kijkt in haar archief of er 
filmpjes of foto’s zijn die daar voor gebruikt kunnen worden. 

 
12. Wijkplan 

Frans, Teun en Gea zijn al met het oude wijkplan bezig geweest en hebben eruit gehaald wat 
niet meer van toepassing is. Reiny heeft zich later bij de werkgroep aangesloten, echter 
konden we toen niet meer bij elkaar komen ivm corona-regels. 
Vanuit de wijk zijn er nog enkele suggesties binnen gekomen die in het nieuwe wijkplan 
meegenomen kunnen worden. Dit is de volgende stap. 
Momenteel is het nog niet mogelijk om met 4 personen fysiek bij elkaar te komen in 1 ruimte, 

waardoor moeilijk in te schatten is, wanneer we weer verder kunnen met het plan. 
 

13. WVTTK en rondvraag 
d) In de Wanne is momenteel onderhoud aan de verwarming / luchtverwarming door Geas. 

Zij stuitten op enkele problemen, o.a. mbt de leidingen, hetgeen de klus groter maakt. 
Hierdoor zal het onderhoud langer gaan duren dan in eerste instantie gepland. 

e) Wifi mogelijkheden in de Wanne? 

Dit is er momenteel niet, maar we kunnen altijd checken welke mogelijkheden er zijn. 

Actie Henk: checken met Welbions of zij iets kunnen regelen.  
 
 

Volgende vergadering: over ongeveer 6 weken 
 


