Aan;

Leden bestuur wijkvereniging Vogelwijk

Betreft;

Verslag bestuursvergadering maandag 9 mei

Aanwezig;

Redmar Wolf (vz.), Adam Braithwaite (penn.), Marcella Putter (welzijn/sociaal), Paul
Lohmann (openbare ruimte en projecten), Lodewijk de Haes (kandidaat secr.)
Vanaf plm.half 9; vertegenwoordigers wijkblad van Dick van Rietschoten, Sjaak Blom
en Anja Knoope

Van;

Lodewijk de Haes

Datum;

12 mei 2022

De vergadering wordt geopend met introductie Lodewijk als kandidaat secretaris van de vereniging.
Lodewijk woont in de Vogelwijk sinds december 2020 met Yvonne. Reden voor L om aansluiting te
zoeken bij het bestuur van de wijkvereniging is tweeërlei; enerzijds kennismaken met buurtwerk en
samenwerking met gemeente en daaraan iets bijdragen, anderzijds netwerken en de wortels in de
wijk verstevigen. Hier wonen bevalt Lodewijk en Yvonne prima!
Na de introductie wordt de lijn voor de vergadering vastgesteld;
1) Transparantie vergroten, relevante thema’s en besluiten worden expliciet benoemd ter
informatie voor de leden
2) Sociale activiteiten
3) Brainstormen met redactie Vogelwijk blad
4) Vaststellen datum ALV en frequentie bestuursvergadering
5) Wat verder ter tafel komt

Allereerst spreekt het bestuur grote blijdschap uit nu we na-Corona weer activiteiten kunnen
organiseren en het wijkleven weer kan bloeien. Dit zien we al starten, bijvoorbeeld door activiteiten
zoals op Koningsdag, en de ouderencommissie die zaken oppakt.

Ad 1 Transparantie vergroten
Bijvoorbeeld door publicatie verslagen bestuursvergaderingen op onze website, door feedback leden
“uit te lokken”, door op eerste pagina’s Vogelwijk blad relevante thema’s en hangende kwesties en
besluiten explicieter te benoemen
Ad 2 Sociale activiteiten;
Koningsdag volgend jaar verder ontwikkelen, draaiboek is beschikbaar. Meer spelactiviteiten voor
kinderen zal het enthousiasme vergroten
Nadenken over een feest
Marcella gaat de borrel voor nieuwe bewoners plannen (De Kwartel?)
Ad 3 Brainstormen met redactie Vogelwijk blad

Dick geeft aan dat de druk te hoog oploopt. We bespreken allerlei manieren om dit op te lossen,
zoals a) een cursus redactie aanbieden en zo een pool van schrijvers creëren b) uitbreiden van de
redactie c) stimuleer wijkbewoners om een bijdrage te leveren aan het blad d) nieuwe bewoners in
ons eigen netwerk benaderen voor een interview e) Paul zal contact opnemen met Hans Nijenhuis,
redacteur en voorheen hoofdredacteur van AD. De redactie is blij met de brainstorm avond met het
bestuur.

Ad 4 Vaststellen datum ALV
15 september 2022 vanaf 20:00 in de kantine van tennispark Houtrust
Ad 5 Wat komt er nog ter tafel en wat is na de vergadering nog rond gegaan?
Paul bezoekt op 10 mei de voorlichtingsavond waar informatie verwacht wordt over de plannen voor
de herontwikkeling van het Rode Kruis/Haga Ziekenhuis aan de Sportlaan. De avond is vanuit het
Haga-ziekenhuis in samenwerking met de gemeente opgezet om de bewoners van de omliggende
wijken te betrekken bij het opstellen van de PUK. De PUK staat voor Project Uitgangspunten Kader en
is het best te vergelijken met wat ‘vroeger’ de stedenbouwkundige randvoorwaarden heette. Op 10
mei wordt door Haga en de gemeente een eerste aanzet hiertoe gegeven.

Nagekomen; De initiatiefgroep parkeren vogelwijk noord vroeg toelichting over het standpunt van de
wijkvereniging in deze. Aanleiding daartoe de indruk bij de initiatiefgroep dat de wijkvereniging zich
tegen betaald parkeren in Vogelwijk noord uitsprak. Redmar verwijst naar zijn toelichting op dit
thema in het Vogelwijk blad van mei (neutrale positie vanuit onze vereniging)
De vereniging heeft inmiddels subsidie aangevraagd bij de gemeente. Voor het jaar 2022 hebben we
€8,900 ontvangen ter ondersteuning van onze activiteiten.
Lodewijk neemt na uitnodiging daartoe contact op met de redactie van “het blad” voor een
vlammend interview door Dick van Rietschoten.

LdH/Vogelwijk BV 9.5.2022

