
Notulen bijeenkomst Wijkraad De Groote Wielen 19-10-2015 
 
 

 

 Pagina 1 van 7 
 

Notulen 
Bijeenkomst Wijkraad De Groote Wielen 19-10-2015 

 
Datum: 19-10-2015 Tijd: 19:30 – 21:30 uur Locatie: Windkracht 5 

 

Aanwezig: Stef van Wunnik (SW), Benjamin van der Meer (BM), Rens 
Jeunink (Wijkmanager), +/- 30 bewoners 

Afwezig: Reinier Gratama 
Notulist: Benjamin van der Meer 
Volgende vergadering: Maart 2016 

Agenda 

1 Opening en mededeling 
2 Terugblik Hippe Happen Festival 
3 Plannen voor betere benutting Windkracht 5 voor de wijk 
4 Terugkoppeling ontwikkeling waterplas 
5 Welke rol zien we voor de wijkraad in De Groote Wielen 
6 Ontwikkelingen Verkeer en veiligheid, o.a. fietsoversteken 
 PAUZE 
7 Welke rol zien we voor de wijkraad in De Groote Wielen (vervolg) 
8 Rondvraag 
9 Afsluiting 

1 Opening en mededelingen 

Stef opent om 19:30 uur en heet iedereen welkom. 
 
Er wordt kort stil gestaan bij het overlijden van de voorzitter, Wim Borghols, eerder dit jaar. Dit heeft 
een grote impact gehad op het bestuur van de wijkraad. 
 
Vervolgens wordt er kort stil gestaan bij diverse ontwikkelingen rondom Den Bosch: 

1. Advies locatie asielzoekerscentrum landgoed Coudewater 
Een adviesgroep heeft de criteria onderzocht waaraan een locatie moet voldoen, hieruit is een 
top 3 voortgekomen. Op plek 1 staat Coudewater, dit zal verder onderzocht worden door de 
gemeente. 
Vraag vanuit de zaal: Het maken van de top 3 sluit toch niet uit dat er wellicht toch een 
afgevallen locatie gekozen gaat worden door de gemeente? 
SW: Wethouden heeft vorige week aangegeven dat het formele advies afgewacht zou worden, 
maar Coudewater is wel de enige locatie (NB: Coudewater is nog niet van de gemeente, dus er 
gaat nog heel traject aan vooraf). Door tijdelijke opvang AZC (Autotron) zijn veel aanmeldingen 
van mensen om te helpen, de gemeente gaat deze mensen bundelen. Tijdelijke opvang staat 
volledig los van eventueel AZC Coudewater. Inmiddels heeft het College landgoed Coudewater 
bij het COA aangedragen als locatie voor een AZC (zie voor meer informatie onze site) 

2. Verzoek vanuit de gemeente om te kijken naar verkeersonveilige situaties 
Voorstel is om dit uit te laten voeren door de werkgroep verkeer binnen de wijkraad, maar die 
hebben op dit moment niet voldoende mankracht om dit erbij te nemen. 
 

http://www.wijkdegrootewielen.nl/nieuws/college-draagt-landgoed-coudewater-aan-als-locatie-voor-een-azc
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3. Meerjarenplan openbare ruimte Den Bosch 
Mening gevraagd van de Wijkraad. Vraag is, wat gaat goed, en wat moet verbeteren. 
Het bestuur gaat zich nog beraden of zij hier een antwoord op kan geven dat gedragen is 
vanuit de wijk.  

4. Plan voor aanpak subsidieregelingen voor heel Den Bosch 
Idee is om Den Bosch op te delen in 14 wijken (Noord Rosmalen en Zuid Rosmalen), subsidie 
(1 miljoen per jaar) wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners in de wijk. Bewoners 
(vrijwilligers) mogen beslissen wat er met de subsidie gaat gebeuren. Binnen de wijkraden zijn 
er  voors en tegens. Komend voorjaar wordt dit besproken in de gemeente, indien akkoord gaat 
de regeling in per 1-1-2017 

5. Verhuizing van de watersportvereniging 
SW vraagt Olga Diemel, voorzitter van de watersportvereniging om toelichting:  
Watersportvereniging is inmiddels verhuisd. De vereniging is al lang in gesprek voor vaste 
locatie, maar moest nu weg in verband met de woningbouw aan Aquasingel. Er is nog geen 
vaste locatie, de nieuwe tijdelijke locatie is aan de andere kant van de plas in zeecontainers. 
Samen met de gemeente wordt gekeken om niet telkens te hoeven verhuizen. Vooralsnog lijkt 
het erop dat de vereniging kan blijven zitten totdat de brug gebouw wordt. 

6. Organisatie Sportcafé 
Op 9-11 organiseert de sportalliante een sportcafé, meer informatie staat op de website van de 
wijkraad 

7. Glasvezel 
Glasvezel wordt uitgerold in de gehele Groote Wielen. Inmiddels zou iedereen een brief 
ontvangen moeten hebben. Het blijkt dat uiteindelijk toch niet alle wijken van Den Bosch 
worden voorzien van glasvezel. 

8. Blauwe papiercontainer 
Er komt een blauwe papiercontainer per huishouden. 
Vraag vanuit de zaal: Wanneer krijgen we zo’n container? 
SW: Pilot in Hintham, nog geen datum bekend bij de wijkraad voor de uitrol. 

9. Buiten beter app 
Met deze app kun je snel problemen melden in de wijk bij de gemeente. 

10. WhatsApp buurtpreventie 
SW heeft dit met de wijkagent besproken, echter in Den Bosch wordt BIN gepromoot. Er komt 
nog een gesprek met wijkagent. 
Opmerking vanuit de zaal: Zijn inmiddels 3 buurt-apps, inclusief gemeente en politie erin. 
Opmerking vanuit de zaal: BIN en WhatsApp zijn niet te vergelijken, BIN is met wekelijks 
update, WhatsApp is het nu. 
Opmerking vanuit de zaal: gemeente is niet zelf bezig met promotie, maar houdt dit ook niet 
tegen. Daarnaast ontstaan er ook buurtpreventie groepen, deze worden iets intensiever 
ondersteund door te gemeente. 

11. Bluehouse 
De discussie rondom Bluehouse loopt nog. Men wil buurtbewoners mede-eigenaar maken. 
Vraag vanuit de zaal: Wat is dit precies? 
SW: Staat op onze website, het is een systeem waarbij met plantjes waterzuivering plaats 
vindt. Er wordt gedacht aan een opstelling van 1-2 zeecontainers. Het zal een soort pilot zijn, 
de eerste locatie in Nederland. Sommige bewoners zijn bezorgd omdat er op voorhand niets 
bekend is over lawaai en/of stankoverlast. 

2 Terugblik Hippe Happen Festival 

Mede-Organisator Paul Hazenberg krijgt het woord. Hij bedankt allereerst de wijkraad voor de 
gelegenheid zowel nu als eerder dit jaar om aandacht te schenken aan dit succesvolle initiatief. 
Er wordt een korte film met een sfeerimpressie van het goed bezochte Hippe Happen festival getoond. 
Op de wijkraad bijeenkomst van 23 maart is Paul ook aanwezig geweest om te vertellen over het idee. 
Er werden toen 8000-10.000 bezoekers verwacht, uiteindelijk zijn er 14.000 bezoekers gekomen. 
Er is op voorhand contact geweest met wijkraad en Henk voor de locatie en parkeren. Redelijk goed 
verlopen. Alles is als zeer positief ervaren. 
Mocht er Tips of flops zijn, dan kunnen deze worden doorgegeven, graag zelfs! 

http://www.wijkdegrootewielen.nl/activiteiten/activiteit/kom-op-9-november-naar-het-sportcafe-van-de-sport-alliantie
http://www.wijkdegrootewielen.nl/activiteiten/activiteit/kom-op-9-november-naar-het-sportcafe-van-de-sport-alliantie
http://www.wijkdegrootewielen.nl/nieuws/innovatie-in-de-groote-wielen-natuurlijke-afvalwaterzuivering-in-de-wijk
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SW: Is het een jaarlijks evenement? 
Paul: Vanwege de kosten sowieso al besloten om het gedurende 3 jaar te organiseren, er moet alleen 
nog wel gekeken worden naar de locatie, in verband met de oplevering van nieuwe woningen. Het 
gekozen weekend voor volgend jaar is 23-24-25 september 2016. 
Capaciteit is voldoende gebleken, zowel parkeren als ook de aantallen mensen. Ook ’t Vosje heeft 
goed gedraaid, vanwege onderschatting door Foodtrucks. 
Er is overigens 1 klacht geweest over een te lawaaiige aggregaat, gemeente is vervolgens gekomen 
om te meten, gelukkig bleek de geluidproductie binnen normen. 
Er wordt nog wel gezocht naar meer vrijwilligers 
Vraag vanuit de zaal: Is het een vaste club, of zijn de foodtrucks individueel gecontracteerd? 
Paul: Individueel gecontracteerd, de foodtrucks betalen sta-geld (laag bedrag), omzet is voor hen. 
Verdienmodel Hippe Happenfestival door sponsoren en verkoop van drank. Er is geen geld van de 
gemeente naar het Hippe Happenfestival gegaan. 

3 Plannen voor betere benutting van Windkracht 5 voor de wijk 

Nicole van de wijkraad en Gabor van Divers krijgen het woord. 
 
Gabor: Men is gestart om van Windkracht 5 een levendig gebouw te maken met een groep van 30 
bewoners. Hier zijn de volgende werkgroepen ontstaan: 

1. Activiteiten 
2. Uitstraling binnen/buiten 
3. (Vrijwillig) beheer 
4. Barfunctie 

Voor barfunctie is een exploitant gevonden, hierover worden binnenkort afspraken gemaakt. De 
procedure met gemeente is gestart voor Horeca/exploitatie vergunning. Als start zal op 
donderdagavond en zondagmiddag de bar open zijn. Bij strandweer kan dan van de WC gebruik 
gemaakt worden, en een ijsje, broodje of drankje genuttigd worden. 
Nicole: We zijn bezig met de inrichting door ontwerpster, het moet wat huiselijker worden, voor jong 
en oud, zodat het multifunctioneler wordt. Het gebouw straalt nu nog te weinig uit. 
Voor de ZZP-er komt Wifi, daarnaast bijvoorbeeld een biljart, een zithoek, etc. etc. Podium. 
Bibliotheek wordt misschien verhuisd naar de voorzijde, zodat er meer inloop is. Aan buitenzijde 
eventueel terras (moet verrijdbaar zijn), hiervoor is nog geen invulling. 
Gabor: Van buiten is nog niet zichtbaar dat het een wijkcentrum is, dit moet zichtbaar worden, 
inclusief andere gebruikers (BSO en School). 
Inmiddels is ook de activiteiten werkgroep actief om dingen te organiseren.  
Alle ideeën liggen er al, we zoeken nu alleen nog sponsoren, gedeelte gaat via de gemeente (Wifi is 
al geregeld), voor de inrichting (leestafel, loungeset, etc.) moet geld voor gezocht worden binnen de 
gemeente. In totaal is de verwachting dat ongeveer €20.000-€25.000 nodig is, evt. binnen te halen via 
crowdfunding. In de werkgroep zijn nu nog 10 bewoners actief, maar er zijn meer mensen nodig voor 
de crowdfundingcampagne (vergt veel organisatie). 
Nicole: Misschien is er iemand met een houthandel, of als activiteit samen met wijkbewoners 
lampenkappen maken. 
Henk: Denk aan de stichting Mooi zo Goed zo 
Gabor: Hopelijk is alles in voorjaar 2016 alles gerealiseerd. 
SW: Organiseren jullie nog een presentatie/bijeenkomst voor de definitieve plannen? 
Nicole: We zijn nu nog in offerte fase, pas daarna kunnen we kijken hoe het gaat worden. 
Gabor: Het idee is zelfs om ontwerpen voor te leggen aan de wijk, er moet nog wel gekeken worden 
of dit kan. 
Janneke: Is het echt nodig iets voor een donatie terug te krijgen, of kan het ook zonder 
tegenpresentatie? Want niet iedereen hoeft er meer voor terug dan een prettige locatie in de wijk.  
Gabor: Voor de hogere bedragen wordt gedacht aan een tegenprestatie. 
SW: Misschien is er een bijdrage vanuit de wijkraad mogelijk vanuit de beschikbaar gestelde subsidie. 
Het bestuur zal hiervoor navraag doen bij de gemeente. 
SW: Bij Nicole en Gabor kunnen bewoners zich aanmelden als ze actief willen meedoen 
Gabor: Geef je vooral op! SW: Kan eventueel via de wijkraad mail (red. info@wijkdegrootewielen.nl) 

mailto:info@wijkdegrootewielen.nl
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4 Terugkoppeling ontwikkeling waterplas 

Henk van de wijkraad krijgt het woord. 
 
Er waren een hoop leuke ideeën voor faciliteiten rond de waterplas, deze zijn kenbaar gemaakt bij de 
gemeente. 
 
De volgende zaken zijn gerealiseerd: 

1. Drijflijn (veiligheid) 
2. Extra prullenbakken, tijdelijk extra containers (ervaring is dat die bakken ook te klein zijn) 
3. Toiletten, nog maar tijdelijk, geen definitieve oplossing. Niet veel gebruikt, en die paar keer dat 

het gebruikt is, was het een troep. 
 
Plannen die nog uitgewerkt worden, maar veelbelovend zijn: 

1. Honden alleen laten zwemmen aan andere zijde, niet op het strand, maar bij toegangspunt 
voor boten. 

2. Wandelpad toegankelijk maken ook als het nat is 
3. Pad langs het water ook open als er zandtransporten zijn. Moet nog uitgewerkt worden, maar 

mogelijk met paaltjes. 
4. Extra bankjes aan overzijde van de plas 

 
Wat willen we nog bereiken: 

1. Fietsvoorziening in de zomerperiode, huidige voorziening is bij mooi weer onvoldoende. 
2. Inrichting loze ruimte (Bastion), andere invulling, zodat het minder kaal lijkt. 

Vraag vanuit de zaal: Moet je het niet zo houden ivm evenement? 
Henk: Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan kunstgras, zodat je er ook kunt recreëren, wordt 
zeker niet volgebouwd. Bredere invulling dan nu het geval is. 

3. Verbetering van de toiletvoorziening. 
Opmerking vanuit de zaal: Nu ook doet me ook de behoefte in de struiken, bewoners kijken 
daar recht op. 

Wat niet haalbaar bleek: 
1. Fitness toestellen plaatsen -> te duur 
2. Openen Rosmalense Dijk (verbinding naar Empel)-> onveilig 
3. Speelvoorziening aan overzijde plas -> evt in latere fase 
4. Uitbreiding wandelpad naar westelijk deel, verbinding met blauwe sluisweg -> evt in latere fase 

 
Vraag vanuit de zaal: hoe staat het met ontwikkeling in 2e plas? 
Henk: Dat is niet bekend. 
Janneke: Als er interesse is in een steiger, dan kan dit aangegeven worden bij de gemeente, zodat dit 
eventueel aangelegd worden. 
Vraag vanuit de zaal: Hoe staat het met de brug, in verband met verbinding met de plas? 
Henk: Planning nog niet bekend. 
 
De werkgroep bestaat momenteel uit Henk van de Wouw, Marno van de Broek en Janneke Hermans. 
Zin om mee te denken? Meld je aan via jhcb@xs4all 

5 Welke rol zien we voor de wijkraad in de Groote Wielen 

Omwille van de tijd wordt agendapunt 6 naar voren gehaald. Wat gaan we volgend jaar doen? 
 

1. Actief bezig zijn 
2. Vooral informeren & promoten 

Vraag om in de pauze over na te denken: Vinden de aanwezigen het voldoende als we ons als 
wijkraad alleen bezig houden met informeren, of willen we nog actiever worden? (gaat nu niet met de 
mensen die we nu hebben in de wijkraad) 

mailto:jhcb@xs4all
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6 Ontwikkelingen Verkeer en veiligheid, o.a. fietsoversteken 

Janneke van de wijkraad krijgt het woord. 
 
Update fietsoversteken Vlinderlaan en Vlietdijk: 
Werkgroep verkeer is hier al lange tijd mee bezig. Sinds een paar maanden staan er knipperlichten, 
helpen wel, want sindsdien zijn er geen ongevallen meer gebeurd. Er is een bureau ingeschakeld door 
gemeente, vanuit de wijkraad is VVN ingeschakeld. Op 3 november vindt een vervolggesprek plaats en 
dan hopelijk een volgende stap op weg naar een definitieve oplossing. 
Opmerking vanuit de zaal: Ik erger me aan de rolverdeling, waarom doet de gemeente niets? Het 
speelt al lang, raar dat het al zolang duurt. Zij (red. de gemeente) horen het op te lossen, en niet de 
wijkraad. Er is onder andere ook een gesprek geweest met Rens van Swieten, hierin is aangegeven 
dat het niet normaal hoe hard er gereden wordt. Er moeten drempels geplaatst worden en de 
Vlinderlaan moet 30 km/h worden. Echter, in plaats van iets te doen geeft de gemeente terug dat het 
aan de bewoners zelf ligt, dit kan niet de oplossing zijn. 
Janneke: De ambtelijke molen is traag, maar we zijn wel in overleg. We komen er samen uit met de 
gemeente. 
Vraag vanuit de zaal: Waarom ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente? De Wijkraad mag meer 
aangeven dat het de taak van de gemeente is. 
 
Er ontstaat een heftige discussie. 
 
Conclusie: de Wijkraad zijn wij allemaal, niet alleen het bestuur, juist de werkgroepen, maar zeker ook 
de vraagsteller zelf. Om wat te bereiken kan actief deelgenomen worden in een werkgroep, en kan de 
gemeente vanuit de wijkraad aangesproken in plaats van individueel. Het bestuur van de wijkraad kan 
hierin ondersteunen, maar actie moet vanuit de wijkraad of bewoners zelf ondernomen worden. 
 
PAUZE (5 min) 
 
Vervolg: 
SW: Zoals aangegeven is op 3-11 een vervolggesprek over de fietsoversteken, wat wij verwachten is 
dat voorgestelde maatregelen logisch volgen uit het rapport dat door he externe bureau is opgesteld. 
 
Overig verkeer: 

1. Werkzaamheden verbreding busbaan zijn afgerond 
2. Fietspaaltjes bijna overal weg (neergeklapt) 

Vraag vanuit de zaal: Waarom weg? 
SW: Vanwege veiligheid voor de fietsers (zie ook ‘Den Bosch maakt korte metten met 
fietspaaltjes’) 

3. Evaluatie nieuwe dienstregeling OV is binnenkort, er is discussie over lijn 4. Vanuit onze wijk 
zijn de volgende punten aangegeven:  

a. Blij dat de bus 2 richtingen op is waardoor ook het dorp en het station bereikbaar zijn 
b. Zeer teleurgesteld dat er na 21:00 uur geen bus meer is. Minimaal één extra bus later 

in de avond (“veeg-bus”) is toch wel het minste waar de gemeente zich voor zou 
kunnen inzetten. 

4. Oostelijke landweg, bedoeld om verkeer uit de kom van Rosmalen weg te houden. Er is 
kenteken onderzoek gedaan, dat komt in een model, op basis daarvan komt een voorstel. 
Vraag vanuit de zaal: Waar begint deze weg? 
SW: Bij Nuland of bij Vinkel, verlengde van Hooghemaal. Voorstel wijkraad: weg rondom de 
wijk leggen (ivm sluipverkeer). Binnen 2-3 jaar zou de weg er moeten liggen (2e kwartaal 2016 
wordt raad geïnformeerd over onderzoek). 
Vraag vanuit de zaal: iets bekend over de maximum snelheid? 
SW: Nee, maar meld je aan voor de klankbord groep! 

5. Vlietdijk: Werkzaamheden beginnen in 2e kwartaal 2016 (wordt een rechte weg, knik die er nu 
in zit gaat er uit) 

http://www.hetnieuws.in/nieuws/2337021/den-bosch#.VjKD1Pkvehc
http://www.hetnieuws.in/nieuws/2337021/den-bosch#.VjKD1Pkvehc
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7 Welke rol zien we voor de wijkraad in de Groote Wielen (vervolg) 

SW: Wat gaan we als wijkraad in 2016 doen? We blijven doorgaan met werkgroepen die zich richten 
op de Waterplas Verkeer en Activiteiten. Wel leert de ervaring dat bewoners zich vooral door één 
onderwerp laten bewegen om actief te worden, vandaar dat we naast deze werkgroepen die zich 
focussen op voor hun relevante thema’s ook proberen om voor bepaalde ontwikkelingen (zoals de 
Oostelijke Landweg of de hoogte van de nog te bouwen brug ivm watersporters) bewoners uit te 
nodigen om mee te denken en te discussiëren met de gemeente. 
 
Hoe zien jullie (red. de wijk) dat? 
Zaal: Enquête? 
Zaal: Goed initiatief, maar weer een inventarisatie, er zijn er al zoveel geweest. Denk aan 
verkeersknelpunten 
SW: Hier is ook reactie op gekomen van de gemeente, niet overal naar tevredenheid van de wijkraad. 
Zaal: Wat heeft het dan nog voor zin? 
Zaal: Gebrek aan capaciteit? 
SW: Klopt er is gebrek aan capaciteit, en een enquête schept verwachtingen, moet ook vervolg aan 
komen 
Zaal: Dan moet er dus ook wat mee gebeuren! Als je dan terugkrijgt dat er niets aan gebeurt, dan is het 
toch zinloos? Komt telkens niets uit? Het is één groot doorschuif spel. 
SW: De wijkraad zijn wij allemaal, de actie ligt bij de inwoners van de wijk zelf, denk bijvoorbeeld aan 
een petitie (zoals gedaan voor openhouden van de Vlietdijk), eventueel kan het bestuur van de 
wijkraad hierin ondersteunen als daarvoor draagvlak is in de wijk. 
 
SW: We zijn ook een grote wijk, misschien kunnen we gaan werken met buurtambassadeurs (wordt in 
Sparrenburg mee gewerkt). Gaan we hier wat mee doen? 
Zaal: Te vroeg voor buurtambassadeurs, vergaderingen zijn goed toegankelijk, maar men ‘wil’ nog niet 
meer? 
SW: Klopt, we zijn nog een jonge wijkraad, maar gezien onze omvang en het aantal inwoners dat we 
representeren verwachten we wel dat er geluisterd wordt naar signalen die wij doorgeven. 
Zaal: Volgens mij slaan we al een grote slag met betere toegankelijkheid van Windkracht 5 
 
SW: En de communicatie? 
Zaal: Wijkraad is niet altijd even duidelijk zichtbaar 
SW: Dat is afhankelijk van onderwerp, maar de communicatie wordt onderzocht, sommige mensen 
krijgen nieuwsbrief blijkbaar niet. 
 
SW: Met waterplas kan veel meer. (clubhuis, kop koffie, etc. etc.) 
 
SW: Wat gaan we doen: veel gerichter communiceren, meer van ons laten horen. 
Henk: Meer publiciteit zoeken! 
 
Conclusie: De wijk ziet graag een actieve wijkraad, maar erkent dat hiervoor actieve bewoners nodig 
zijn, die er nu nog onvoldoende zijn. Derhalve zal de wijkraad zich het komende jaar vooral richten op 
het optimaliseren van de communicatie naar de bewoners. Wellicht dat met een nog betere 
communicatie wel de bewoners bereikt worden die zich graag actief willen inzetten voor De Groote 
Wielen. Mogelijk kan de herinrichting van Windkracht 5 hierin ook een belangrijk (positieve) rol spelen. 

8 Rondvraag 

Zaal: Hoe wil je verder? Zijn er al actieve mensen? 
SW: Er zijn onderwerpen waar we al mee bezig zijn, maar extra deelnemers zijn welkom. Geen 
antwoord op de vragen wat we verder gaan doen? Iedereen kan zich aanmelden! 
Henk: Veel reacties vanuit de gemeente, dus dat is positief. (red. op Waterplas) 
SW: We kunnen Henk updates laten plaatsen op de website? 
Henk: Goed idee! 
Zaal: Werkgroepen beter promoten op website, makkelijk doorklikken naar aanmelding 
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SW: Ruimte in Windkracht gaat waarschijnlijk een groot verschil maken. 
SW: Inzetten op beter communiceren, successen delen. 
SW: Misschien bijeenkomst met presentatie over nieuwe Windkracht 5 
 
Zaal: Elektriciteitsleidingen eventueel ondergronds? Hoe zit het met de planning hiervoor. Wijktafel hier 
wel mee bezig geweest, oude woningen staan eigenlijk te dichtbij, bij nieuwe woningen is heir wel 
rekening mee gehouden. 
SW: Als je hier iets aan wil doen, kom dan in beweging en mobiliseer andere bewoners! Vervolgens 
kunnen die namens de wijkraad in overleg gaan met de partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Zaal: wat discussie over zonnepanelen, is er een collectief? Nee…gebeurt momenteel weinig hier. Wel 
is er vorig jaar een initiatief geweest vanuit de Hoven die de hele wijk zijn rondgetrokken (zie 
nieuwsbericht en www.energiecooperatie073.nl 
SW: Nogmaals, wil je iets bereiken, mobiliseer dan medebewoners, en start iets op. 
SW: In het voorjaar komen we weer terug voor de volgende bijeenkomst. 
 
Conclusie: Een actieve wijkraad zijn wij allemaal, alle bewoners. Het bestuur heeft hierin een 
faciliterende rol. Er leeft een hoop, genoeg om nieuwe werkgroepen op te starten, maar dit moet vooral 
vanuit de wijk en de bewoners zelf komen. 

9 Sluiting 

Om 21:20 sluit SW de bijeenkomst en nodigt iedereen nog uit voor een drankje. 

Actielijst 

Onderwerp Actie Wie Gereed 
Subsidie Onderzoeken wat wijkraad nog meer kan/mag met de 

ontvangen subsidie 
Bestuur 31-12-2015 

Openbare 
ruimte 

Vragen gemeente m.b.t. openbare ruimte plaatsen op de 
website van de wijkraad: kijk en reageer via onze website  

Bestuur 31-10-2015 

 

http://www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/44095/de-hoven-de-duurzaamste-buurt-van-de-groote-wielen.html
http://www.energiecooperatie073.nl/
http://www.wijkdegrootewielen.nl/nieuws/geef-je-mening-over-de-buitenruimte-in-onze-wijk

