Verslag Leden informatieavond 13 februari 2017
Plaats: Schoolgebouw de Jutter
Onderwerp: Groenonderhoud in het Vinkeveld. Wat doet de wijkvereniging?
In 2016 zijn er 2 groenrondes gehouden waarvan de resultaten met de gemeente zijn besproken.
Diverse kale plekken zijn daarop opnieuw beplant.
In 2016 zijn er diverse speelplaatsen opnieuw ingericht. De wijkverenging is zeer nauw betrokken
geweest bij deze herinrichting.
Er is veel aandacht besteed aan het onderhoud van gemeenteperkjes grenzend aan particuliere
tuinen. Speerpunt hierbij waren overhangende hedera’s en ander overwoekerend groen.
In 2017 zullen er wederom diverse groenrondes gemaakt gaan worden waarvan de resultaten met
de gemeente gedeeld zullen worden. Tevens zal e.e.a. in de nieuwsbrieven en op de website
gepubliceerd worden.
Bijgaand een opsomming van de vragen die werden gesteld:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

1 ½ jaar boomstronk bij Scholekster en Strandplevier, wanneer worden deze verwijderd?
Op veld bij Scholekster 2 bomen weggehaald. 1 dode boom. Worden deze nog vervangen?
Hele grote en te brede Conifeer (15 meter). Snoeien of vervangen??
Kunnen er stekelplanten komen op strookje Hoogtij. T.O. nummer 146 Veel honden/katten
(lees: poep) nemen dit als doorgang naar achtertuin van bewoners. Na aanleg nieuwe
parkeerplaatsen zou dit herplant worden
Wat is het beleid van het beplanten van de boomkransen? Mogen de bewoners dit zelf
doen? Zo niet, waarom niet? Of doet de gemeente dit? Geeft (nog) kleuriger beeld in de
wijk.
Bewoners betrekken bij bloembollen planten in het najaar.
Afvalbakken permanent geplaatst op het trottoir. Terwijl deze op het eigen terrein gezet
dienen te worden. Doorloop op bepaalde plaatsen niet mogelijk (Penhoren-Spoelhorej
achter schuur buiten de poort 2 bakken)
Complimenten voor Helmus Wildeman en Rob Choufoer voor het schoonhouden van de
wijk.
Nogmaals aandacht gevraagd door (1)bewoner voor de dichte begroeiing van de
Parelduiker door de te hoge Pinusbomen. Ook beplanting daaronder mager (Viburnum).

Antwoorden op deze vragen zullen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website.
Onderwerp: Verkeersveiligheid, onderhoud straatmeubilair.Wat doet de wijkvereniging?
In 2016 stond een veiligverkeersactie gepland in samenwerking met de scholen. Deze actie is nu
doorgeschoven naar 2017 en zal uitgebreider gaan worden dan was voorzien. Via nieuwsbrief,
website en facebook houden wij u daarvan op de hoogte.
In 2016 is een begin gemaakt met het opknappen van de bestrating. Vooralsnog worden de
verzakte boomkransen aangepakt, losliggende tegels en zijn er diverse herstelwerkzaamheden aan
kunstwerken (bruggen etc.) uitgevoerd. Dit alles wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
wijkvereniging.
De gemeente gaat nieuwe (ledlicht) lantaarnpalen plaatsen in de wijk en wil de mening van de
bewoners weten over de vorm en kleur van de palen. De wijkvereniging is hier nauw bij betrokken.
Ook in 2017 worden er weer diverse rondes gemaakt waarvan de resultaten op de gebruikelijke
manier zullen worden gecommuniceerd.
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Onderwerp: Financiën, Website en Facebook. Doen we het goed?
Toelichting op jaarcijfers 2016.








Gebudgeteerde kosten voor de ledenwerfactie zijn lager uitgevallen. De geplande actie bij
AH is niet doorgegaan.
De kosten voor de Thema avond (duurzaamheid) vielen lager uit dan begroot. De
uitgenodigde partijen berekenden geen kosten voor hun presentaties.
De geplande Foodmarket kon geen doorgang vinden i.v.m. gebrek aan belangstelling.
Ook het maken kerststukjes voor kinderen vond geen doorgang i.v.m. gebrek aan
vrijwilligers.
De voor 2016 geplande veiligverkeersactie is door omstandigheden doorgeschoven naar
2017.
De kantoorkosten vielen ook lager uit dan begroot. Oorzaak is het niet doorgaan van een
aantal activiteiten en lagere kosten in het website beheer.
Daarentegen waren de kosten voor de Halloween hoger dan begroot. Oorzaak was het
huren van direct klaar fotocamera’s en toebehoren.

Het overschot op de balans 2016 zal worden toegevoegd aan het budget voor 2017. Het budget
voor 2017 wordt nog verder uitgewerkt gebaseerd op de voor 2017 geplande activiteiten.
Op 20 februari 2017 heeft er een kascontrole over 2016 plaatsgevonden. De kascommissie
bestaande uit de heren R. Zwagerman en W. Zwagerman heeft een akkoordverklaring getekend.
De volledige jaarcijfers 2016 en het budget 2017 zijn opvraagbaar bij de penningmeester.
Het ledenbestand:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

nieuwe leden

opgezegd

totaal per eind jaar

57
24
27
12
11
12
13

0
0
0
0
8
9
7

57
81
108
120
123
126
132

De reden voor opzegging waren divers waarvan verhuizing en niet betalen de belangrijkste
waren.Er zijn verder geen vragen gesteld over de financiële situatie van de wijkvereniging.
Facebook: Per medio Januari is de Facebook pagina “hernoemd” in wijkvereniging Vinkeveld. De
Facbook pagina wordt nu zeer actief bijgehouden door Richard van Egmond.
Website: Vanaf begin April zal er een compleet vernieuwde en gemoderniseerde website in de lucht
komen. Nadere informatie daarover volgt nog.

2

Onderwerp: Activiteiten in 2017. Wat gaan we allemaal doen?
Om te beginnen, wat hebben we in 2016 allemaal gedaan? Helaas hebben we door
omstandigheden niet alle activiteiten kunnen uitvoeren die we hadden gepland. De Foodmarket
vond geen doorgang i.v.m. een gebrek aan belangstelling en het kerstknutselen kon geen
doorgang vinden omdat er geen vrijwilligers waren.
Daarentegen waren de Halloween en paasactiviteiten een groot succes!
In 2017 staan een aantal activiteiten op het programma waarvan de fotopuzzel tocht nieuw is.
Terug in het programma is de wandeling, nu via het Vinkeveld naar de oude dorpskern en uiteraard
weer Halloween.
Er werd tijdens deze avond veel gediscussieerd over wat de wijkvereniging nog meer kan doen aan
activiteiten. Hieronder een opsomming:
Netwerkfunctie
De wijkvereniging kan een soort centraal punt worden waar hulpvraag en hulpaanbod aan elkaar
gekoppeld worden. Bijvoorbeeld ouderen die niet meer zelf boodschappen kunnen doen. Bij een
andere wijkvereniging in Noordwijk is hier een coordinator voor
Activiteiten voor eenzame en oudere mensen
Veel van onze activiteiten zijn gericht op kinderen. Ouders en kinderen ontmoeten elkaar ook via
scholen. Juist de eenzame, ouderen en minder mobiele mensen hebben behoefte aan activiteiten in
hun buurt.
Nieuwe bewoners bijeenkomsten
Een andere groep die veel baat heeft bij de activiteiten van de wijkvereniging zijn de nieuwe
bewoners. Gesproken is om jaarlijks een kennismakingsborrel te organiseren met nieuwe
bewoners.
Boeken ruilen / FoodSharing
In een boekenkast kunnen bewoners boeken leggen die zij niet meer lezen, zodat anderen die
gratis kunnen lenen.
Tegen voedselverspilling kan er ook een foodsharing kast komen. Wie zijn keukenkastjes opruimt
en producten tegenkomt die die eigenlijk niet gebruikt kan die in de kast plaatsen. Anderen kunnen
deze gratis meenemen
Een aantal activiteiten kan alleen maar plaatsvinden indien de wijkvereniging over een eigen
locatie beschikt. Helaas is dat momenteel nog niet het geval.
Maar we nemen deze ideeën wel serieus nemen en gaan daarover in gesprek met de gemeente.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Onderwerp: Integratie statushouders. Is er een rol voor de wijkvereniging?
Zoals inmiddels bekend zal er een statushoudersfamilie worden geplaatst in de lege schoollokalen
van de Hoffenne.
Eerst zullen de lokalen omgebouwd moeten gaan worden om deze bewoonbaar te maken.
De wijkvereniging heeft zich de vraag gesteld of zij een rol moet, kan of wil spelen in het
intergratieproces van deze statusthouders. In de statuten van de verenging artikel 2 staat het
volgende:
1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en
de bewoners in de wijk Vinkeveld alsmede het organiseren van activiteiten voor
jong en oud op recreatief gebied.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van het
onderling contact, geven van informatie, intermediair zijn tussen
(overheids-)instanties en de wijk, het organiseren van activiteiten in de meest
ruime zin des woords.
Vanuit dit artikel zou er dus wel degelijk een rol kunnen of zelfs moeten zijn. Maar welke rol dan?
Hierover wilde het bestuur graag eens van gedachten wisselen met haar leden.
Speciaal voor dit onderwerp was er ook een beleidsambtenaar van de gemeente aanwezig.
Uiteindelijk is de conclusie dat de wijkvereniging best wel een rol kan spelen, maar daarbij
afhankelijk gaat worden van het wel of niet hebben van een eigen ruimte.
In combinatie met de in het vorige onderwerp genoemde activiteiten, kan er dan b.v. 1 of 2x per
week iets georganiseerd worden waar de statushouders bij betrokken kunnen worden.
De wijkvereniging stelt zich dan garant voor een bezetting, het organiseren van activiteiten en een
beetje onderhoud.
Wij gaan hierover in gesprek met de gemeente.
Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte.
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