NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD MARIAHOEVE
Datum/tijdstip: donderdag 18 januari 2018 / 20.00-22.00 uur
Plaats: Muizenfort
Aanwezigen: Marga van der Kroon, Marja Renema-Hooijer, Henk Benen, Karel Wieger en
Cor Rijnbeek
Afwezig: Hans van der Steen
INGEDIENDE EN BESPROKEN AGENDA-PUNTEN
1.

Opening
Marga opent om 20.00 uur de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt uitgebreid bij punt 5: Bereikbaarheid van de wijk en ROCOV, punt 6:
Komst Marian Borawitz en 8: Wijkbijeenkomst, en vervolgens vastgesteld.

3.

Notulen/actielijst
Notulen 14 december 2017: Wordt in overleg aangepast (bij punt 4 en 6).
Actiepuntenlijst 14: Punt 38 vervalt (zie onder), 48 toegevoegd.

4.

Financiën en declaraties
Niet behandeld.

5.

Mededelingen/ binnengekomen stukken
De Wijkraad werd door het ambulancepersoneel erop geattendeerd dat bij een oproep
om hulp zij geconfronteerd werden met een tijdsprobleem bij het ontsluiten van de
straatpaaltjes; zij moeten uit zo’n 24 sleutels de passende sleutel zien te vinden. Dé
oplossing: De meldkamer zou moeten beschikken over de juiste sleutelinformatie. Er
komt hierover een briefopzet richting de gemeente (Activiteitenpunt 49).
ROCOV- verslag. Het betoog van de opsteller is ons niet geheel duidelijk en vraagt om
uitleg. Wordt vervolgd (Activiteitenpunt 50).

6.

Voorstel invulling wijkgebouw
De wijkcoach is uitgenodigd, gezien haar zorg & welzijn ervaring. Er moet nog veel
gebeuren in Muiden volgens haar. Het is nog kleinschalig en vindt voornamelijk plaats
in de Kazerne, e.e.a. conform Bussum en Naarden en betaald door de gemeente. Er
zijn stappen gezet, maar het zal zeker 2 jaar kosten om er te komen wat gewenst is.
Onze vragen aan haar zijn: Wat is wenselijk? Moeten we spreken van groeimodellen?
Hoe te zorgen voor een zo laag mogelijke drempel? Inkomsten? en Hoe te beheren?
De o.m. gehoorde antwoorden kort samengevat:
Gebruik minimaal 3 ochtenden op basis van subsidie. Een inrichting gericht op de korte
termijn en bepaal wat op langere termijn (zoals afsluitbare kasten) nodig is. Organiseer
activiteiten als koken (met ‘Samen Doen’), een knutselmiddag met creatief handwerk
en kleding maken met naaimachines. Ontmoetingsplek met koffie en thee en minstens
een middag met naschoolse opvang. Een bestuursvorm in de vorm van een stichting
(volgens Gooise Meren verplicht).

Marian zal nog zorgdragen voor het nodige cijfermateriaal en contact opnemen met
haar collega van Versa. Marga zal het verder uitwerken in voorgestelde matrix.
7.

Vanuit de Stadsraad
Niet behandeld.

8.

WVTT/ Vragen uit de wijk
Henk: Wil een wijkbijeenkomst organiseren op een vrijdagavond (vanaf (19.30) of een
zaterdagmiddag (16-20) ergens in mei of juni op de parkeerplaats van de
tuinvereniging.

9.

Sluiting en bijpraten
Marga sluit de vergadering om 22.00. Volgende vergadering: donderdag 15 februari
2018 in Het Muizenfort, en vervolgens:
Donderdag 15 maart
Donderdag 19 april
Donderdag 17 mei

Cor Rijnbeek/ 08.02.2018

