Verslag van het overleg tussen het bestuur van de BVW en de voorzitter van de
wijkkerngroep Wheermolen d.d. 16 september 2014
Aanwezig: Hans Ammerlaan, Marianne Berkhouwer, Bert Heldoorn, Anton Schouten, Martin Strop en,
als gast, Bart Schenk, de voorzitter van de wijkkerngroep Wheermolen.

Voorzitter Hans Ammerlaan opent het overleg om 19.40 uur en heet de voorzitter van de
wijkkerngroep Wheermolen, Bart Schenk, van harte welkom. Hij stelt hem voor aan de aanwezigen en
bedankt hem voor zijn bereidheid om op zo’n korte termijn voor overleg aanwezig te zijn. Hij meldt
daarna dat hij, tot het akkefietje met de waterfietsen in de Where en de gesprekken daaropvolgend
met de voorzitter van de wijkkerngroep de Gors, niet op de hoogte was van het bestaan van
wijkkerngroepen. Naar aanleiding van de informatie die in de gesprekken met de wijkkerngroep de
Gors naar voren kwam en het bijwonen van een van de vergaderingen van deze groep, was het
duidelijk dat het voor de Bewonersvereniging Wheredijk van meerwaarde zou kunnen zijn om met de
kerngroep Wheermolen contact op te nemen en te bezien of aansluiting een optie zou kunnen zijn. Hij
vertelt het een en ander over de (nog korte) historie van de BVW en maakt aan Bart duidelijk dat,
hoewel wij ook bewoners zijn van Wheermolen, onze speciale manier van wonen andere problemen
oplevert met betrekking tot de leefbaarheid in de woonomgeving dan die voor de overige bewoners
van de wijk. Bijvoorbeeld het harde varen van boten op de Where.
Na zijn dank te hebben uitgesproken voor de uitnodiging van Bart om op de vergadering van de
wijkkerngroep, die de volgende avond zal worden gehouden, bij te wonen, geeft hij aan dat hij graag
onze aspecten met betrekking tot leefbaarheid onder de aandacht wil brengen.
Bart geeft aan dat die mogelijkheid zeker bestaat. Hij vertelt het een en ander over de samenstelling
en het doel van de wijkkerngroep en vertelt dat een meerwaarde ervan is dat er expertise op veel
verschillende gebieden aanwezig is. Bij de vergaderingen zijn ook de wijkmanager van de Gemeente,
Sylvia de Blij en de wijkwethouder Roald Helm aanwezig zodat de lijntjes met de Gemeente kort
blijven.
Hans vertelt dat wij al een tijdje bezig zijn om onze punten onder de aandacht te brengen van mevr.
De Blij, inclusief een verzoek om een en ander toe te lichten in de regelmatige z.g. ‘driehoek’
vergaderingen, maar dat we tot op heden nog geen enkele positieve ervaring hebben opgedaan,
alleen botte weigeringen. Hij geeft aan dat het agendapunt BOR (brommers op de rijbaan) op de
agenda van de wijkkerngroep ook voor ons van groot belang is en dat wij graag zien dat de Wheredijk
daarbij als een speerpunt wordt opgenomen. De overige aspecten uit met betrekking tot onze
leefbaarheid kunnen daarna achtereenvolgens aan de orde komen.
Bart zal proberen een en ander alsnog in te passen in de agenda van de vergadering van de volgende
avond en geeft aan dat hij het plezierig vindt om ons in de kerngroep te verwelkomen.
Anton vraagt of wij nog wat kunnen betekenen voor de wijkkerngroep. Bart antwoordt dat het
aanwezig zijn en vragen stellen een begin is. Hij vertelt daarna dat nieuwe deelnemers aan de
kerngroep de mogelijkheid hebben om een soort ‘startsubsidie’ te krijgen, een welkom premie als het
ware. Hij deelt daarna enige flyers m.b.t. de kerngroep en visitekaartjes uit.
Hans deelt mee dat hij en Marianne de vergadering van de volgende dag zullen bijwonen en bedankt
Bart nogmaals voor zijn bereidwilligheid. Hij sluit daarna het overleg af om 20.35 uur.

