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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 08 Maart 2022 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Harry ten Berge, Teun van Mechelen, Gea van Vegchel 
(notulen)  
 

Afwezig: Reiny Klaassen, Monica van Dost 
 
Bezoekers/ gast:  

 
 

 

1. Opening 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
Klein groepje deze keer. Het totale bestuur bestaat na de ALV uit 6 personen, het is handig om 
nieuwe bestuursleden aan te trekken voor de toekomst. 
 

2. Notulen d.d. 09 november 2021 
Notulen zijn onder dankzegging akkoord. 

 
3. Bezoek Bas Boonstra mbt verkeerssituatie Stroomeschlaan (19:30 uur) 

Hij woont met gezin ongeveer 1 jaar aan de Stroomeschlaan en wil graag wat aan het verkeer 
door de straat doen. 
O.a. door deze punten: groot verkeer door de straat, geen zicht in de bochten, geen 
markeringen op de weg, milieuverontreiniging en trillingen, veiligheid voor kinderen. 
Hij heeft met omwonenden gesproken over wat hun ervaringen zijn en kwam bij wijkvereniging 

terecht voor meer info. 
Hij wil graag actie voeren. 
 
Bestuur geeft update over wat er allemaal al in het verleden gedaan is, zoals werkgroep 
verkeer. 
Er zijn nog wat toekomstige opties, maar afhankelijk van juridische omstandigheden en wat er 

gebeurd mbt vloedbeltweg. 
Bestuur wacht verkiezingen af op nieuwe programma’s van de politieke partijen. 
Afgesproken dat we contact houden mbt update; Dhr Boonstra wil graag betrokken blijven. 

 
4. Verzoek Manon Haverkamp mbt gebruik zaaltje tbv zanggroep 

Verzoek binnen gekomen mbt gebruik zaaltje voor kleine zanggroep uit de wijk, met 
begeleiding door keyboard. 

Moeilijk in te schatten hoe geluid buiten zaaltje te horen is. 

Voorstel: op een maandag of woensdag avond, tot uiterlijk 21 uur. Opstarten en daarna in 
overleg met omwonenden checken. Indien klachten binnen komen, dan stoppen. 
Actie: Frans koppelt terug aan Manon Haverkamp. 
Zij moeten dag en tijdstip kiezen, daarna bevestiging naar email adres dewanne8@gmail.com. 
Daarna wordt contract opgemaakt met alle info. 
 

5. Document mbt gebruik zaaltje de Wanne mbt corona, nog relevant? (actie Henk)  
Niet meer relevant in huidige situatie. 

 
6. Wateroverlast in wijk (zie mailwisseling) 

Er is contact geweest met Twente Milieu, zij hebben gecheckt waar het vandaan komt. 
Op bepaalde plek was drainage verstopt, waardoor water niet weg kon lopen naar lagere 

gedeeltes. Drainage is doorgespoten en is deels weer open. De oorzaak wordt nog onderzocht. 
 

7. Update /verslag overleg college B&W dd 15 februari jl. 
Het verslag doorgenomen en een aantal aanpassingen voorgesteld. Als aangepast is en 
goedgekeurd door college, wordt verslag op website geplaatst. 
Actie: Frans stuurt voorstel van aanpassingen door naar Brenda (wijkcoordinator), zodat zij 
met college kan checken. 
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8. Jaarvergadering 22 maart a.s.; agenda + hoe vormgeven 
Voorstel agenda besproken, eea aanpassen en daarna doorsturen: 
* Kascommissie heeft 2019, 2020 en 2021 gecontroleerd en goedgekeurd. 
* Jaarkalender 2022 moet opgesteld worden, is 1e opzet 
* Begroting 2022 
* bestuurmutaties aanpassen, 2022 toevoegen 
 

Toevoegen: ivm Covid19 is er geen activiteit en worden de agendapunten kort en krachtig 
afgehandeld. 
 
Aankondiging van jaarvergadering moet tijdig gedaan worden, zowel op website als op 
facebook pagina en ook in krant (Week van Borne). 
Actie: Gea past agenda aan en stuurt deze door, ook voor plaatsing op website, etc. 

Actie: Frans zorgt voor aankondiging in krant 
 

9. Paaseieren zoeken, wanneer en hoe 
Gea heeft Jarno als coordinator van de werkgroep benaderd. Zijn wat problemen met opstart 
en beschikbaarheid. Hij gaat kijken of anderen van werkgroep het kunnen opzetten en koppelt 
terug. 

 

10. Opruimen aanhanger (voor 1e activiteit, april) 
Afhankelijk of activiteit eiren zoeken doorgaat, kunnen we opruimen / uitzoeken ook op later 
tijdstip inplannen. 
 

11. Vergoeding voor advertenties website 
Allereerst zorgen dat website werkt en we een nieuwsbrief kunnen maken. 
Daarna kunnen we kijken hoe/wat mbt advertenties en kunnen we adverteerders benaderen. 

 
12. Attentie vrijwilligers werkgroep wijkkrant => wat / wie regelt 

Voorstel voor attentie werkgroep wijkkrant ivm stoppen met fysieke wijkkrant: vvv bon. 
Actie: Frans checkt financiele deel met Harry en regelt na ok de bonnen. 

 
13. Contact met bewoners wijk / leden; nieuwsbrief en informatie naar leden, gebruik 

maken van e-mail ledenadministratie 
We moeten eerst zorgen dat de digitale kant gecheckt, opgezet wordt en we kunnen overzetten 
naar moderne versie. 
 

14. WVTTK en rondvraag 
* uitleg website => Frans gaat checken met Rob wanneer hij de uitgestelde uitleg kan geven, 
zodat we kunnen kijken wat we nog met de website willen doen. 

* opvolging met diverse werkgroepen na corona tijd en mbt toekomst 

* uitbreiding bestuur; kunnen meer bestuursleden gebruiken 
 
Volgende vergadering: dinsdag 12 april 2022, 19:30 uur zaaltje de Wanne 


