
Wijkraadvergadering 8 januari 2018  

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

Afwezig met bericht: Bart Winnubst, Jennifer de Vaals (DOCK), Han Vis gaat uit het bestuur van de 

SOOJ en komt dus ook niet meer in de Wijkraad. Voor Kunst en Cultuur is Elka Bak aanwezig. Ze 

willen graag in de wijkraad zitting houden. 

2. Mededelingen van het bestuur 

Wally: Er is op 4 januari een intentieverklaring getekend met DOCK. Er staat in eerste instantie in dat 

het personeel, de subsidie en de activiteiten overgaan naar Dock. Het bestuur wil het wijkcentrum in 

2018 nog in stand houden met de wijkkrant, regiegroep, evt. buurtactiviteiten en de website. Per 1 

april gaat alles over en misschien eerder. 

Katelijne: Er moet gekeken worden hoe het verder gaat.                                                                                                      

Wally: Wij denken dat er een bestuur boven de Wijkraad moet zijn alvorens alles loopt. Het gaat over 

een subsidie van waarschijnlijk € 40.000,00. De beschikking voor 2018 is binnen. Niet alles wordt 

vergoed maar het is goed zo.                                                                                                                                               

Coby: Is het personeel ook blij?                                                                                                                                         

Rob: Ja, en we hebben volgende week al gesprekken.                                                                                                    

Jan: Gaat het personeel in dezelfde functie over?                                                                                                             

Wally: Voorlopig wel, in ieder geval de rechten en plichten.                                                                                          

Jan: Ik heb gelezen dat het al getekend is. Waarom is de Wijkraad niet geïnformeerd. Ik weet dat 

jullie verder zouden gaan. Maar we krijgen nu de intentieverklaring?                                                                                  

Wally: Het Wijkcentrum blijft bestaan. We hebben accoord gehad van de Wijkraad om door te 

praten. Daar komt de intentieverklaring van.                                                                                                                                                       

Katelijne: In de statuten staat dat als het bestuur wil opheffen, de Wijkraad toestemming moet 

geven. De vergaderingen waren om te inventariseren wat er verder moet gebeuren. Daar is 

uitgekomen dat het Wijkcentrum blijft bestaan.                                                                                                                                                 

Wally: Het bewonersplatform moet wel vorm krijgen.                                                                                                     

Tryntsje: Voor de regiegroep zou er veel ondersteuning van de werknemers zijn. Blijft dit zo?                                    

Wally: Ja, ondersteuning is er. En de wijkkrant is ook goed bij het Wijkcentrum.                                                        

Tryntsje: Hoe verder na de beginperiode en wordt er nog gekeken naar samenwerking met andere 

groepen.                                                                                                                                                                          

Roos: De wijkkrant blijft Jordaan/GoudenReaal.                                                                                                                

Katelijnne: Mag de krant wel huis aan huis verspreidt worden per 1 januari 2018                                                                                  

Pieter: Er staat in de krant dat de krant aan iedereen verspreid wordt. Er staan ook dingen van de 

Gemeente in. 

3. Thema: De positie en vorm van de wijkraad                     

Roos: De Denktank Wijkraad heeft gebrainstormd hoe verder te gaan met de Wijkraad. Dit is door 

ons 4en gedaan. (zie bijgevoegd document). 

- De Wijkraad opheffen en opnieuw beginnen                                                                                                                   

- Zo doorgaan                                                                                                                                                                         

- Wijkraad in een stichting (combi hiervan) 



Schelto: Voorstel 1 Communicatie middelen:                                                                                                                       

Een eigen hostingbedrijf hiervoor zoeken.                                                                                                                        

Wijkkrant willen we hier houden.                                                     

Voorstel 2 Bewoners Platform:                                                                                                                                           

Huidige situatie                                                                                                                                                                    

Opsplitsen in kleinere platforms 

Annemarie: Wat gaan we met het archief doen. We kunnen het met DOCK bespreken of we hier 

ondersteuning in kunnen krijgen. 

Tryntsje: De website en het digitaal netwerk is een behoorlijke bulk.                                                                                  

Roos: Frank heeft hier verstand van.                                                                                                                                    

Frank: De site zit in een mal. Dit is moeilijk om te bouwen (kost veel geld). We moeten even om de 

tafel gaan. Wat we willen/kunnen.                                                                                                                                    

Het is maar wat je voor website wilt. Ik heb binnenkort een gesprek met DOCK over mijn voortgang. 

Je moet eigenlijk niet vragen; kom in de Wijkraad, maar wat kunnen we met de buurtgroepen. Eerst 

een lijst met groepen maken die we willen interesseren.                                                                                                                  

Jan: Is een website zo belangrijk voor het Wijkcentrum. En waar haal je groepen vandaan.                                                                  

Katelijne: We kunnen inventariseren welke groepen er zijn en die benaderen. Er gaat veel meer via 

de website.                                                                                                                                                                             

Frank: Je kunt ook vergaderen op thema.                                                                                                                

Schelto, Roos, Eric en Frank gaan om de tafel zitten om eea uit te zoeken. 

Rob: in verband met de zaalbeschikbaarheid heb ik de volgende vergaderdata vastgezet:                                                               

19 februari Claverhuis, 23 april 2018 Reel, 9 juli Claverhuis, 1 oktober Reel en 10 december 

Claverhuis. 

4. Verkiezing nieuwe voorzitter van de Wijkraad 

Er heeft zich geen kandidaat voorzitter gemeld. Tryntsje: Er moet misschien niet alleen een voorzitter 

komen maar een heel bestuur. 

5. Verslag Wijkraadsvergadering 25 september 2017 

Meri: Ik heb Kees Nanne gesproken over het nieuwbouwproject op de Groenmarkt. Midden April 

gaat de eerste paal erin. De tekeningen moesten aangepast worden. 

6. Nieuws en rondvraag 

Willy: We hebben een vergadering gehad over de vuilnis in de Vinkenstraat. Dit was een succes. We 

gaan een grote schoonmaakdag houden.                                                                                                                       

Zondag hebben we een nieuwjaarsborrel in het tuintje.                                                                                                      

Jan: Wij hebben gisteren met de ouderen een gezellige middag gehad. Was weer druk en gezellig..                                                                                   

Katelijne: Op de Lindengracht (J. Ligtharthuis) wordt er gebouwd. Is hier iets van bekend?                                                

Willy: Dat is bekend, de investeerders zijn op een wijkraadvergadering geweest. 

Er wordt afscheid genomen van de voorzitter Katelijne. Dank je voor je inzet en goede zorgen . 

Meri Barends 


