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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 12 April 2022 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Harry ten Berge, Reiny Klaassen, Gea van Vegchel 
(notulen)  
 

Afwezig: Teun van Mechelen 
 
Bezoekers/ gast: Mevr Hilkje de Vos 

 
 

 

1. Opening 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
E-mail ontvangen van bewoner wijk voor interesse voor vrijwilligster te worden, mbt eieren 
zoeken activiteit. Persoon benaderen om te kijken wat zij kan doen. 
Hebben nog wel meerdere vrijwilligers nodig, hiervoor een oproep doen op socials / website. 
 

2. Notulen d.d. 08 maart 2022 

Notulen zijn onder dankzegging akkoord. 
* zanggroep nog geen reactie terug ontvangen. 
* gym => advertentie in week van Borne 2 x geplaatst. In Hart van Borne 2 x verzoek gedaan, 
maar niet geplaatst (via email); nu rechtstreeks naar persoon gestuurd die over deel van 
Borne gaat. 
 

3. Bijeenkomst 2 mei bij weideplas (Green engineers) mbt groenbeleid gemeente 

Informatie ontvangen dat er op 2 mei een bijeenkomst is waar alle bewoners van stroom esch 
welkom zijn. 
Verzoek ontvangen om de info met wijkbewoners te delen. Wij zullen dit via socials en website 
doen.  
Bewoners kunnen hier informatie vragen en feedback geven. Niet helemaal bekend wat de 
bedoeling is, aangezien er aan de andere kant ook bezuinigd wordt op groen onderhoud. 

Bedoeling dat er ook vertegenwoordiging van bestuur aanwezig is om aan te horen wat er gaat 
gebeuren. 

 
4. Terugkoppeling bijeenkomst woonwagens 

Tijdens bijeenkosmt niet veel  nieuwe informatie. 
Bij bijeenkomst waren gemeente, wijkvereniging en omwonenden aanwezig. 
Verzoek om meer handhaving mbt overlast auto’s / parkeren is gedaan, dit is toegezegd. 

Bedoeling is om de lege plek in te vullen. Hiervoor is nog geen tijdspad bekend gemaakt. 
 

5. Voorstel wijkbewoonster: kleedjesmarkt  
Leuk voorstel om vanuit eigen voortuin / oprit te doen. 
Misschien optie om dit op bijvoorbeeld zondag 4 september op te zetten? Eventueel in 
combinatie met garagebox sale (Frans checkt met Esther Baart). 
Actie: Frans koppelt terug aan bewoonster 

 
6. Nieuwe laptop 

Deel selectie is gedaan. Laatste keuzes op een rij, moet een goede keuze gemaakt worden. 
 
7. Overzicht data bezoekers website 

Het overzicht zegt niet zo veel, niet duidelijk wat alle info betekend. 

Hiervoor is toch uitleg van Rob nodig. 

Actie: Frans checkt wanneer Rob dit kan doen, kan evt ook overdag. 
 

8. Omvormingen gras, maaibeleid 
Informatie staat ook op website. Op facebook komt een link naar de website. 
Bepaalde gebieden in de wijk worden minder gemaaid. Ook voor bevordering biodiversiteit. 
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9. Werkgroepen, extra contact / opvolging zoeken 
Coordinatoren werkgroepen uitnodigen op bestuursvergadering voor update, ± 4-6 weken voor 
activiteit. 
Voor aantal werkgroepen is opvolging nodig om ze doorgang te laten vinden. Hiervoor moeten 
oproepen gedaan worden. 
 

10. Aanhanger checken 

Voorstel datum zaterdag 3 September 2022 
 

11. WVTTK en rondvraag 
* jaarkalender moet aangepast worden nav extra aanvullingen. Eventuele extra info wordt 
nagevraagd 
* Op website staat nog niet vermeld dat het repair cafe weer actief is. Dit moet aangepast 

worden. 
De eigenaar van de laptop uit de kast is ook terecht, dit is dhr Fikkert van het repair cafe. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 10 mei 2022, 19:30 uur zaaltje de Wanne 


