
Verslag van de vergadering van 19 oktober 2022

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3.   Bespreking speerpunt 1
4. Rondvraag

      5. Sluiting

1. Opening

Om 20:00 uur opent Theo de vergadering.

Met kennisgeving afwezig:
Ad de Regt, Ivar Dekkinga, Inger van Dijk, John Bijleveld, Frans Drilling, Erik Flore, Kees 
Epping, Saph Metekohy, Monique de Jong.

2. Mededelingen

Theo heet de nieuwe notulist, Wilma Flore-van der Horst, welkom.

Het verslag van de vorige vergadering wordt voor de zuiverheid doorgeschoven naar de 
volgende vergadering, zodat iedereen erop kan reageren.

Het wijkfeest is, ondanks het slechte weer, een mooi feest geworden. Het was prima geor-
ganiseerd en er waren geen incidenten. Complimenten aan de organisatie!

Mail van Kees Epping: 
“Inmiddels hebben zich nog 3 personen gemeld die ook deel willen gaan uitmaken van het
bestuur van De Plint. Dat betekent dus dat er 4 bestuursleden zijn: : Fatima Bendaoud, 
Jennifer Rill, Leo Slingerland en Kees Epping. En er zijn ook al vrijwilligers, die specifieke 
taken willen verrichten.
Kortom: goede ontwikkelingen. Op een later moment zal het bestuur zich presenteren aan 
de buurt als we wat dingen op een rij hebben gezet en afgesproken”.

Co: De werkgroep Kleur en Fleur gaat op zaterdag 5 november ’s ochtends 09.00 uur 
bloembollen poten. Verzamelpunt is De Plint. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Na afloop
zijn er soep en broodjes voor de harde werkers.



3. Bespreking speerpunt 1 
Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform

Theo licht het punt toe. Het gaat erom hoe je meer mensen betrokken krijgt bij de wijk en 
hoe je ervoor kunt zorgen dat er meer bewoners zich bij het wijkplatform aansluiten. Het 
geeft niet als deze twee onderdelen bij de bespreking door elkaar lopen.

Er zijn zes constateringen:
1. Het Wijkplatform vergrijst, er is onvoldoende nieuwe (jonge) aanwas.
2. Steeds dezelfde personen zijn aanwezig. Er worden te weinig nieuwe “bronnen” (men-

sen) aangeboord.
3. Je moet mensen persoonlijk benaderen. 
4. Vrijwilligers willen zich niet voor langere tijd binden. Voor kortstondige klussen lukt dit 

wel. Er moeten meer uitdagingen komen.
5. Er is weinig betrokkenheid van allochtone bewoners. Het Wijkplatform dient een afspie-

geling te zijn van de bewoners in de wijk. Hoe kunnen we hiervoor zorgen?
6. Nieuwkomers melden zich niet bij het Wijkplatform. Waar ligt dat aan? Is het onbekend-

heid of ongeïnteresseerdheid?

De aanwezigen worden in drie groepjes van 5 personen verdeeld en gaan over dit speer-
punt brainstormen. Onderstaand de terugkoppeling per groep.

Groep 1:
Marc:
• Nieuwe bewoners betrekken door ze te bezoeken en te informeren over het Wijkplat-

form. Wellicht een werkgroep samenstellen? 
• Enthousiasmeren. 
• Netwerken opbouwen: bewonersverenigingen, VVE’s.
• Social media benutten zoals Facebook, Instagram.
• Thema-avond organiseren, bijvoorbeeld intercultureel toneel, hoe kan je iets voor elkaar 

betekenen, hoe zorg je voor elkaar.
• Als leer-/stagebedrijf fungeren voor studenten en scholieren die in de wijk wonen.
• Interculturele sensitiviteits- en communicatiecursus organiseren. Hoe intercultureel ben 

je zelf. Hoe gaan we elkaar beter leren begrijpen.

Groep 2:
Shirley:
• Meer activiteiten voor kinderen (èn hun ouders!) organiseren. 
• Flyers met een korte tekst maken voor nieuwe bewoners, ter kennismaking.
• Meer cultureel, kleur. (Fatima zit nu in het bestuur van De Plint, misschien wil haar zoon 

plaatsnemen in het Wijkplatform?)
• Meer jonge mensen betrekken. 
• Catchy tekst om mensen te stimuleren, bijvoorbeeld: “Kom jij ons helpen met klussen?"

Groep 3:
Mia:
• Meer bekendheid via Facebook, Instagram.
• De speelgarage opnieuw instellen voor ouders en kinderen. Allochtone vrouwen kwamen

daar vaak bij elkaar.
• De Plint meer in de rol van buurthuis brengen. Vaste programma’s weer laten herleven.
• (Sport)Activiteiten voor 11-15 jarigen in de buurt organiseren, waardoor ze meer betrok-

ken raken bij de wijk.



• Nieuwe bewoners benaderen. 

Theo:
We gaan er nu niet verder aan werken, gezien het tijdstip. Een paar punten kunnen hier 
uitgelicht worden, waar we werk van moeten maken:

• Hoe verwelkomen we de nieuwe bewoners in de wijk.
• Interculturele sensitiviteits- en communicatiecursus. Wederzijds in elkaars cultuur verdie-

pen. Aansluiten bij activiteiten die er al zijn. 
• Slogan: “Voor en door bewoners”.
• Meer werk maken van het benutten van social media.
• Wijkplatform als leer-/stagebedrijf.

Aanvulling van Engelbert:
Stukje communicatie: het aanboren van nieuwe kanalen en leerplatform. Jongeren die sta-
ge lopen zouden dit kunnen doen (marketing).

Aanvulling van Marc: 
De slogan “Voor en door bewoners” is belangrijk.

Theo:
We laten het even bezinken en voor de volgende vergadering komt het op de agenda. 
Als er werkgroepen gevormd worden, dan kunnen ze voor zichzelf een tijdpad neerzetten, 
bijvoorbeeld voor social media: wat willen we bereiken op welke termijn?
Vergaderingen van het Wijkplatform kunnen gebruikt worden om e.e.a. terug te koppelen.
De vraag is wel: hoe krijgen we een paar werkgroepen bemenst? 

4. Rondvraag

Marc deelt folders “Senioren en veiligheid” uit. Daarin wordt inzicht gegeven in de verschil-
lende methodes van oplichting en staan er tips in om dergelijke oplichting te voorkomen. 
De folder komt ook op de website van het Wijkplatform te staan.
Mia: waarom staan de woningen zo lang leeg? 
Antwoord: dit komt terug in de volgende vergadering. Er komt dan een nieuwe vertegen-
woordiger van GroenWest uitleg geven.
Wilma: is de folder over senioren en veiligheid ook beschikbaar voor andere wijkplat-
forms? 
Antwoord: ja, dat kan geregeld worden.
Theo: Wethouder De Regt is hersteld van zijn heupoperatie en heeft met een deel van het
bestuur in de wijk een wandeling gemaakt.
Mia: we hebben nog niets over de wijkschouw gehoord. 
Antwoord: het staat in de wijkkrant, maar er is niets waarop teruggekomen hoeft te wor-
den.

5. Sluiting

Theo sluit de vergadering om  21.35 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 16 november, 20.00 uur in De Plint. Hierbij
zijn ook de Overlegpartners bij aanwezig.


