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Wijkraadvergadering op dinsdagavond 25 september 2021 
Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz, secr, waarn. penn.m), Edwin Funck (lid)  
 
Agenda: 
1. Opening, welkom 

Hans opent om 16.00 uur de vergadering. 
 

2. Agenda (allen) 
De agenda bestaat voornamelijk uit de voorbereiding van de jaarvergadering. 
 

3. Voorbereiding jaarvergadering 
a. De jaarvergadering is gepland voor 6 oktober 2021 van 19.30 tot 22.00.  
b. De convocatie van de jaarvergadering is rondgestuurd naar alle bewoners.  
c. Voor de jaarvergadering worden tevens wethouder Michel Rog, gebiedsverbinder Rizgar 

Parlak en de nieuwe gebiedsregisseur Gerard van Dungen uitgenodigd.  
d. De wijkagent Abdul heeft aangegeven niet te kunnen deelnemen.  
e. De gemeentefracties zijn uitgenodigd met ook een oproep om aan het politieke forum (5 

partijen) deel te nemen.  
f. Voor het forum zullen enkele stellingen worden voorbereid. 
g. Voor het ontvangen van de deelnemers aan de vergadering zal de QR-code (bewijs 

vaccinatie) worden gecontroleerd of gevraagd worden naar de gezondheidssituatie. Er 
zal een lijst met naam en mobiel telefoonnummer worden aangelegd voor het geval later 
blijkt dat mogelijk een besmetting heeft plaats gevonden en bron onderzoek nodig is. 

h. De kascommissie (Jaap van Deursen en Clary Bosma) zullen hun verslag doen. Aktie 
Rob. Bedankje voor hun inzet.  Aktie Hans 
 

4. Huishoudelijk regelement 
Voor het HHR is een reactie van Eline (pauline.beekman@gmail.com) binnen gekomen. Het 
HHR zal worden aangepast daar waar het nodig is. Aktie Hans 
 

5. Winterfeest op Rijklof van Goensplein 
De meisjes van de Krim (Anneke, Barbara, Olga) hebben aangegeven in de volgende 
nieuwsbrief een mededeling te willen opnemen. 
 

6. Brief naar adverteerders 
De adverteerders zijn aangeschreven voor hun jaarlijkse contributie. Ouders van Nu trekt de 
voortzetting van haar advertentie terug. 
 

7. Bestemmingsplan Overdelft – Raad van State 
De Raad van State heeft haar uitspraak gestuurd en ons in het ongelijk gesteld.  
De uitspraak zal nader worden bestudeerd. Aktie Hans, Rob 
 

8. Wijkradenconferentie op 29 oktober 2021 
Rob is betrokken bij de voorbereiding van de wijkradenconferentie. Maira heeft een nieuw 
voorstel gestuurd. Hierop moet nog worden gereageerd. Aktie Rob 
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9. Volgende vergadering.  
De volgende vergadering is de jaarvergadering.  
 

10. Sluiting.  
De vergadering wordt om 17.00 gesloten. 
 


