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SBdH verslag van de vergadering van 14-02-22 om 20:00 uur, ZVV de Hoven Molenweg. 

Aanwezig  alle  bestuursleden en  Henk Wesseldijk als  toekomstig bestuurslid  technische 

coördinatie. 

Agenda wordt  vastgesteld. 

1. Tijdens de vergadering komen medewerkers van de Berkelstroom kijken wat de beste opstelling 

voor het politiek café is i.v.m. de uitzending 

 

2.  Activiteiten afgelopen periode: 

a) gesprek met de VVD-fractie op 07-12-21  

b) WR-vergadering 13-12-21 (geen verslag). De vergadering ging over de plannen m.b.t. de 

groenstrook de Teuge.  

c) Gesprek met Henk Wesseldijk aspirant bestuurslid technische coördinatie 17-01-22 ( 

d) Gesprek Toon Geluk Bestuurder Archipel en Sjoerd Wassink Directeur EC Theo Thijssen 03-02-22. 

Zie punt 5 

e) Gesprek gemeente (Laura Werger, Eva Boswinkel, Han van Geel) Isabell Verhoef WR over de 

toekomst WR 03-09-22. Zie punt 5 

 

3. Verslagen 

 a. actie- en besluitenlijst (bijlage komt later na aanpassing) goed gekeurd geen aanpassingen 

 b. verslag vergadering 06-12-21: (bijlage) (e-mail van 08-12-21)  goed gekeurd 

c. verslag Pitchen voor Impact 16-12-21  

d) Gesprek Henk Wesseldijk  

 

4.  Ingekomen stukken: 

a) VSB-magazine december 2021 

b) Oranje fonds nieuwsbrief  

c) nieuwjaars boodschap voorzitter  

Uitgegane stukken: 

a) 15-12-21 mail deelnemende organisaties over het cancelen van de geplande nieuwjaar 

bijeenkomst op 07-01-21 

b) 19-12-21 mail deelnemers samen wandelen over het cancelen van het samen wandelen tot 14-01-

22. 

c) nieuwsbrief 17-01-22. 

d) uitnodiging politiek café raadsfracties, partners wijkbewoners 30-01-22 

  

5. A) Verslag van het gesprek met de Archipel en Theo Thijssen. (Mondeling verslag,); 03-02-22 Ton 

Geluk en Sjoerd Wassinkkennis gemaakt en info uitgewisseld. Zorgen over het voortbestaan van de 

school. Gesprek met ouders en de gemeente. Gezamenlijk ontwikkelen van de activiteiten. 

Gemeente deelt zorgen over de school. In de komende week is overleg met de ouders over de 

wensen en de mogelijkheden.  
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B) Verslag gesprek gemeente en WR over de toekomst WR. (Mondeling verslag,). Wim is gebeld door 

de wethouder om een gesprek over de wijkraad. Uitnodiging naar Isabell (digitaal). Meedenken over 

een oplossing voor de wijk maar SBdH wordt geen deel van de WR. Isabel was verbaasd dat het over 

de WR ging maar over het politiek café. Nadat er duidelijkheid was veranderde de sfeer. Er komt een 

commissie bestaand uit oude leden van de WR en ondersteuning van het DB van SBdH. Opzet van 

een wijkteam van uit buurtteams. Gemeente stelt voort dat M-Power in de toekomst het wijkteam 

ondersteunen. 

 

Gesprek van voorzitter met de wethouder Laura Werger:  

Buurthuis: Moet dit jaar duidelijkheid over komen m.b.t. de financiering en de mogelijkheden 

eventueel in fases bouwen. Gemeentelijke juridische afdeling kan geen rol spelen bij de overdracht 

maar wel bij de vergunningen verlening. 

Archipel probeert het probleem neer te leggen bij de gemeente dat wil de gemeente niet. Rijk is 

verantwoordelijk voor het onderwijs. Bewoners kiezen voor scholen met andere leerplannen op de 

scholen in de stad.  

 

6. Bespreken update het politiek café op 16-02-22: 

Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen zijn vertegenwoordigd. 

Nog weinig 25 aanmeldingen uit de wijk. 

Persbericht verstuurt naar Contact, Steden Driehoek en Stentor alleen door Contact geplaats.  

Verder geen reactie van de media. 

Berkelstroom zorgt voor de vastlegging audio en beeld. Daarnaast wordt het hele debat live 

uitgezonden. 

Gespreksleider is Dirk Lok. 

 

7. Realisering buurthuis: 

2022 Belangrijk jaar m.b.t. de realisering er moet duidelijkheid komen vanuit de gemeente over de 

financiering. Voetbal is bezig met alle gegevens en documenten uit de cloud te halen. SBdH moet het 

initiatief nemen en alle voorbereidingen treffen en daarna delen met de ZVV de Hoven. 

Gesprek met Christiaans en Withag over aanpassingen en bouwen in fases plannen.  

Pitchen voor Impact en KNHM-foundation vervolg sessie 10-02-22; 03-03-22 pitch 17-03-22.  

Gerrit Breeman adviseur komt op 25-02-22 naar de Hoven om te praten over een advies m.b.t. de 

juridische overdracht. Financieringsaanvragen en het bouwen in fases. 

Michelle heeft buurthuizen in de regio benaderd met de vraag hoe deze een eventuele terug koop 

(gave) garantie hebben geregeld met partners. 

Statuten aanpassen m.b.t. WBTR. Voorzet maken contact opnemen met notaris.  

 

8.  Verslag activiteiten  

 a. Annieke mbt gezinnen en jeugd (skatebaan). Geen update van Jose. Gebruik van de kantine 

regelen met de voetbal. Een eerste aanzet van een overeenkomst wordt op papier gezet door 

Michelle. 

 b. Ria mbt ouderen (wandelen in de Hoven en klompen en fietspad LSA-eenzaamheid). Beweegtuin: 

Wethouder dacht dat het geregeld was. Beweegtuin wordt een trimbaan rond sportcomplex 

Molenweg. Bewoners zijn in principe verantwoordelijk voor het onderhoud met ondersteuning van 

de gemeente. Jeule de Boule baan er is er een bij de Mulderskamp. Het is ook zinvol er een bij het 

buurthuis te realiseren. 

Wandelen gaat goed nieuwe mensen hebben zich gemeld.  
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Klompenpad aanpassingen zijn in discussie: 

Bij Bannink aan de Voortweg komen zonnepanelen, het liefst het pad niet hierdoorheen. Geen 

gebruik van de overweg in de Sprabanen. Route moet aangepast worden in de richting van het 

station Voorst Empe.  

Bij huize Empe moet de route aangepast worden er komen te veel wandelroutes bij elkaar. 

LSA-eenzaamheid we hebben tools gekregen.  

Mulderskamp gaat de activiteiten uitbreiden. Op 3 maart een inloop middag. 

Meesterwerk wil meer activiteiten in Zutphen gericht op cultuur. 

 e. Michèle mbt opstellen diverse notities. Zie buurthuis 

d. ZVV de Hoven: stand van zaken m.b.t. afspraken. Zie buurthuis 

 

9. Werving nieuwe bestuursleden. 

Profiel voor bestuurslid jeugd en gezinnen moet worden aangepast. 

Zijn er eventuele potentiële kandidaten uit de eigen netwerken, bewoners individueel benaderen 

werkt beter dan een algemene oproep. 

Bij welke vacatures ligt de prioriteit. 

 

10. Komende/geplande activiteiten:  

10-02-22 3de trainingsdag 03-03-22 4de trainingsdag pitchen voor impact 

16-02-22 Politiek café de Hoven  

03-03-22 inloop middag Mulderskamp 

Gesprek met de wethouder voor de verkiezingen over de financiering van buurthuis 

Gesprek met Harrie Withag en Peter Christiaans over fasering bouw i.v.m. financieringsaanvragen. 

Voortzetting van gesprekken met Gezondheidscentrum Buurtvereniging, Heufs Volksfeest, Ieder-1. 

17-03-22 middag Pitch event pitchen voor impact. 

 

11. Henk Wesseldijk heeft zicht aangemeld voor de functie van technisch coördinator. 

Henk heeft de vergadering als open en positief ervaren en wil graag bijdragen met zijn technische 

kennis aan de realisering van het buurthuis.  

Bestuur beraadt zich kort op de kandidaatstelling van Henk en besluit unaniem om Henk op te 

nemen in het bestuur als bestuurslid technische coördinator. 

Henk wil graag een keer zijn taken zoals in het profiel beschreven staan doornemen en prioriteiten 

stellen. 

 

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 

 

13. Sluiting: Tijdens deze vergadering is er een nieuw bestuurslid toegetreden. Annieke heeft echter 

moeten besluiten omdat ze onvoldoende tijd heeft om het bestuurswerk goed te doen te stoppen. 

Het bestuur respecteert haar besluit maar vindt het jammer voor het bestuur en bedankt Annieke 

voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen 4 jaar. 

Annieke blijft wel beschikbaar voor inzet bij bepaalde activiteiten zoals in de toekomst de jongeren 

avonden. 

 

Zutphen 15-02-22 

Geert Leerink (secretaris) 
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