
 

 

Notulen extra bestuursvergadering 15 mei 2019 
 

Aanwezig: Ellis (voorz.), Lars (not.), Dagmar en Kees  
Afwezig: - 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom.  
 

2. Paasbergflat, Bronbeeklaan 66 
Dit betreft een extra vergadering naar aanleiding van de plannen rondom en 
met betrekking tot de Bronbeeklaan 66 (Paasbergflat). 
 
Kees en Ellis zijn in het weekend van 11 en 12 mei aangesloten bij overleggen 
met de omwonenden van de Bronbeeklaan 66. 
Het bestuur heeft besloten de nieuw op te richten stichting te ondersteunen 
omdat er diverse signalen van leden zijn die zich zorgen maken. Het 
ontbreken van informatie vanuit de Stichting onderdak en de gemeente vindt 
het bestuur onbegrijpelijk in het licht van de goede contacten die er met de 
gemeente zijn. Het blijkt niet mogelijk om aan te sluiten bij een overleg tussen 
de gemeente en de stichting Onderdak. Evenmin blijkt het mogelijk om van de 
Stichting Onderdak de visie achter deze plannen te vernemen. Men verwijst 
naar toekomstige communicatie. Dit geeft het bestuur weinig vertrouwen. Het 
bestuur is van mening dat de focus moet liggen op het inwinnen van informatie 
en het aandringen bij partijen op het verstrekken van informatie aan leden (en 
wijkbewoners). E.e.a. in het licht van het algemeen belang voor de 
leefbaarheid in de gehele wijk. 
 
Het bestuur stelt in dit kader de communicatiekanalen van de wijkvereniging  
beschikbaar voor de nieuwe stichting maar ook voor Stichting Onderdak en de 
gemeente, zoals de wijkvereniging dat gebruikelijk is te doen aan partijen die 
informatie willen delen. 
 
Onderdeel van het inwinnen van informatie is ook het onderzoeken van de 
juridische positie en of e.e.a. in lijn met de (wettelijke) vereisten is gebeurd. In 
dit kader heeft het bestuur de nieuwe stichting €2.000,- toegezegd voor een 
eerste verkenning van de situatie en een schrijven op te stellen naar de 
gemeenteraad. Dit betreft enkel een eerste verkenning, verdere acties cq. 
procedures zullen door de nieuwe stichting opgezet en gefinancierd (moeten) 
worden. 
 
Er zijn nu twee brieven verzonden, een brief waarin de gemeente is verzocht 
om te handhaven en een 2de brief waarin wordt verzocht om vooralsnog geen 
nieuwe bewoners te plaatsen totdat communicatie heeft plaatsgevonden en 
alle onduidelijkheden en zorgen zijn weggenomen bij de wijkbewoners. Het 
wijkbestuur is van mening en beoogt het proces eerst tot stilstand te brengen, 



 

 

daarna bewoners zorgvuldig te informeren en daarna te inventariseren wat 
leden willen via een extra ALV.  
 
De stichting Onderdak heeft de wijkvereniging gevraagd op welke wijze de 
communicatie opgezet kan worden. Voorstel nu is om 22 mei om 19.30 een 
bijeenkomst te organiseren voor Paasberg-Wellenstein. 
 
Het bestuur heeft besloten om op 28 mei a.s. een extra ALV te organiseren 
om I) de leden te informeren over de stappen die het bestuur tot op heden 
heeft gezet en II) vragen die er leven te bespreken met de leden en III) te 
inventariseren wat leden willen.  
 
Actie bestuur organiseren extra ALV. Datum wordt waarschijnlijk 28 mei a.s.  
 
Actie Kees contact opnemen met St. Onderdak 
Voorstel voor communicatie: 

- Breed communiceren, Paasberg-Wellenstein, Geitenkamp, Arnhemse 
Allee, Angerenstein en mogelijk ook de nieuwe wijk in Rozendaal 

- Ook de gemeente uitnodigen 
- Communicatie kan via, facebook, nextdoor, de website en een flyer 
- Flyer dient uiterlijk vrijdag bij de wijkvereniging te zijn voor de 

verspreiding 
- In deze flyer duidelijk aangeven dat het voor Paasberg-Wellenstein is en 

dat de andere wijken apart worden uitgenodigd 
- Advies is om je aan te melden, zodat bekend is hoeveel mensen er 

ongeveer komen 
- Het bestuur van de wijkvereniging heeft verder geen rol en zal op de 

bijeenkomst aanwezig zijn op persoonlijke titel 
 

3. Rondvraag 
De vergadering wordt gesloten. 
 


