
 

 

 

 
Besluitenlijst vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 13 september 2022 
 
Afwezig: Reiny Klaassen, Gea van Vegchel (notulen)  
 
Bezoekers/ gast: actiegroep verkeersveiligheid. 

 
 

Opening 
Groene scooters: Idee wel goed maar overlast door verkeerd plaatsen moet minder.  
Kleine Boris weer herplaatst. Met dank aan Twente Milieu. 
Corona heeft bij meerdere verenigingen gezorgd voor opstart problemen. (Leden en 

bestuursleden die afhaken) 
 

Notulen. 
Notulen 10 mei accoord. 
 
Fleurigste voortuin. 
Voortuinen die grotendeels uit bestrating bestaan of die slecht zijn onderhouden zullen niet in 

aanmerking komen voor de trofee. 
 
Kleedjesmarkt. 
Voor de eerste keer succesvol verlopen. Bestuur is geen voorstander van centreren op 1 plek in 
de wijk. 
 
Fietstocht. 

Tweede keer weer veel te weinig belangstelling. Bestuur stopt met deze activiteit.  
 
Actielijst wijkcoordinator. 

De lijst roept enkele vragen op. Deze zullen met de wijkcoordinator/college B en W worden 
besproken. 
 

Uitnodiging kennismaking met nieuwe College. 
Het is het bestuur niet duidelijk op welke wijze we dit moeten zien. Informeel of a.d.h.v. een 
agenda. Dit zullen we navragen. 
 
Verkeersproblematiek Stroomeschlaan en Weerselosestraat. 
Gesproken met een nieuw gevormde actiegroep die graag samen  wil optrekken met de 
wijkvereniging. Die samenwerking komt er. Gebrainstormd over mogelijke oplossingen en 

betrekken van de aanwonenden. Doel: Beide straten verkeersveiliger, snelheid omlaag en geen 
overlast meer van zeer zwaar vrachtverkeer en grote landbouwvoertuigen. (Wordt vervolgd) 
 
Werkgroep lampionoptocht. 
Optocht gepland op 5 november. Dit jaar de laatste keer dat Astrid Breukeer en Gea dit 
organiseren. Ze hebben  twee personen gevonden  die dit willen overnemen. Aanmelden 

evenement gebeurt komende week. Getracht wordt weer een band te regelen voor de muzikale 

omlijsting. Zodra alles rond is info op website en social media. 
 
Partytenten. 
Enkele staanders van de partytenten zijn verbogen. Er wordt overlegd of repair cafe hier wat 
mee kan. 
 

Aanhanger check. 
We moeten een nieuwe afspraak maken. Dit gebeurt via app. 
 
Rondvraag / w.v.t.t.k. 
 
Geen. 
 

 

 
 
Volgende vergadering: dinsdag 11 oktober 2022, 19:30 uur zaaltje de Wanne 


