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Aanwezigen
Bestuur: Raymond Salman, Michelle van Bohemen.
Leden: Wilfried Caspers, Martine Hazenoot - van der Ploeg, Joke Scheelings - van Touw, Ingeborg 
Paardekoper, Sylvia Derksen, Sandra van kempen, Jan mesker, Piet Groen, Maaike Lengers, 
Petra de Jong en Gabrielle Versteeg. Afwezig met opgaaf van reden: Mariska Steenvoorden.

Terugblik 2017
Krimp aan evenementen.
Moeizaam vrijwilligers te krijgen voor activiteiten. 
Activiteitencommissie geleid door Maaike draaiend kunnen houden. 
Secretaris gestopt. 
Ledenaantal in teruggelopen.

Cijfers 2017 
We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat. Dit wordt gereserveerd voor het lustrum. 
>Opslag is grootste kostenpost. Heeft er iemand een alternatieve optie?
>2019 lustrum 10 jr wijkvereniging. Groot feest! Subsidie na fusie gemeenten is nog onbekend. We 
hebben reserves.
>Van 225 naar 150 betalende leden.
Tip voor nieuw bestuur in 2018 werven leden & vrijwilligers en cliënten sHeerenloo betrekken daar 
waar mogelijk.

Stand van zaken 2018
Contributie is pas onder de aandacht gebracht zodra er aanmeldingen waren voor nieuwe 
bestuursleden. Hier hebben de overgebleven bestuursleden, Michelle van Bohemen en Raymond 
Salman, veel tijd en energie ingestoken. Met als resultaat dat Wilfried Caspers, Martine Hazenoot- 
van der Ploeg, Mariska Steenvoorden en Joke Scheelings- van Touw zich hebben aangemeld. In 
de eerste maanden van 2018 hebben er nauwelijks activiteiten plaatsgevonden. 
Hopelijk kunnen we in de tweede helft van 2018 verandering hierin zien met nieuwe energieke 
enthousiastelingen en nieuwe leden!

Cijfers 2018 in vogelvlucht
Huidige ledenbestand bestaat uit 150 betalende leden plus max subsidie = opbrengst. De 
begroting voor 2018 is sluitend. Opslagbox en beheer website (AVG aanpassingen o.a.) zijn 
algemene kosten.

Opbrengst subsidie komt binnen omdat we meedoen aan een aantal landelijke evenementen:
Opschoondag 
Buitenspeelmiddag 
Rookvrije speeltuinen 
Buurtpreventie Burgernet 
Verkeersveiligheid 
Halloween 
Nog in te vullen budget, voor bijvoorbeeld feestdagen activiteiten, Kerst, Bingo, Markt e.d. 

Eerste speerpunten 2018
*Speeltuinen Boechorst 
Kosten van het onderhoud zijn inmiddels groter dan de afschrijving. Speeltuinen zijn afgeschreven 
na 10-15 jaar. Boechorsthof, meest centrale, wordt als eerste vernieuwd. Opening gebeurt op 
feestelijke wijze. Buitenspeelmiddag helaas te snel. Gelijk rookvrij maken, speerpunt van de 
gemeente. Daarna volgen Peterhof en Ambachtsgeest. Contactpersoon gemeente hierover is 
gewisseld. Coördinator wijkgericht werken is weg. We zijn voorgesteld aan de nieuwe 
Beleidsmedewerker Groen.                 



Architect heeft al eerste schets met kabelbaan, schaal, speelcombinatie, wilgenhut, voetbalveld. 
Sommige zaken zien we liever anders. De afvalcontainers komen op andere plek. Waar is nog 
onduidelijk.
Daarom gaan we organiseren: ontwerp op locatie met de kinderen van de wijk! tijdens leuke 
middag i.o.m. bestuur wijkvereniging.

*Nieuwbouw SJC
Wijkvereniging Boechorst behartigt het collectief wijkbelang, wij nemen deel aan constructieve 
overleggen met gemeente en wijkbewoners. Minimaal aantal parkeerplaatsen komt erbij, 
verwachting is wel meer drukte door de wijk. In de wijk zijn daarom kastjes gehangen die 
aantallen, tijdstippen, soort voertuigen en snelheid meten. 15 mei gaat voorontwerp SJC nieuw 
Sportpark naar gemeenteraad!
Commotie tijdens ALV over de bemiddeling voor alle wijkbewoners, de Schiestraat bewoners 
geven geluid over verkeersveiligheid en ze zijn bang voor toename drukte. Zij noemen zich "comité 
Boechorst" naar de gemeente, dit geeft verwarring met de naam van de wijkvereniging, terwijl het 
om enkelingen gaat. Actiepunt: signaal afgeven richting gemeente wat meer de mening van de 
meerderheid van de wijkbewoners deelt. Gemeente wijzen op een betere vertegenwoordiging van 
de wijkbewoners als gesprekspartner.

Ingebrachte punten door aanwezige leden:
*Angst wegomleiding en werkverkeer tijdens nieuwbouw Voorhof & brug vervanging. Welke 
voorzorgsmaatregelen (afzetting P plekken voor beter overzicht, voorrangsbord?) of handhaving 
op de Peterhof gaan er komen?! Schriftelijke actie vanuit bestuur Wijkvereniging richting 
gemeente. Brandweerlieden straten hebben als enige uitgang straks de Peterhof. Hoe zit het bijv 
met ambulance verkeer? Kan brug (paaltje) van De Hagen naar Zuidbroek open?

*Infobord Zuidbroek, staat scheef. Gekregen van gemeente. Onderhoud ligt bij Wijkvereniging zelf. 
Moet rechtgezet worden.  Wordt opgepakt! 

*Voorstel om gevonden voorwerpen op Facebook te plaatsen ipv buurtpreventie app. "Meldpunt 
Boechorst?" Wordt opgepakt.

*AED besproken. Schiestraat, Peterhof huurflat, ‘s Heerenloo, SJC. Nu moet er aangebeld worden. 
Toelichting staat digitaal (bericht Facebook van 16/3/2018). De vraag is: zijn ze altijd bereikbaar? 
Ze willen ze naar buiten plaatsen. Mw Ingeborg Paardekoper vult aan:
Er is een landelijk initiatief; ‘STAN’ (Hartveilig wonen). Burgerhulpverlening app is werkgroep 
gestart, is de AED's aan het inventariseren. Moeten geregistreerd worden. Codes die verstuurd 
worden, moeten beter geregeld, een persoon naar slachtoffer, ander persoon naar AED. Mw 
Ingeborg Paardekoper zit in de werkgroep namens Wijk Boechorst. 

Tot slot overdracht bestuur
Michelle treedt af als voorzitter bestuur. De nieuwe aanmelders zijn unaniem aangenomen door de 
aanwezige leden! Wilfried als voorzitter, Martine als secretaris, Joke als vrijwilligerscoördinator en 
Mariska als penningmeester. Raymond draagt zijn taken gedurende dit kalenderjaar over.
Onze grote dank aan Michelle van Bohemen voor haar inzet als voorzitter bestuur!

*Komende eerste actiepunten:
>Website beheer willen we zelf gaan doen.
>Er komt een bijeenkomst na de ALV waarin we participatie vragen van de wijkbewoners. 
Brainstorm ledenwerving en activiteiten hebben we al gehad. Enthousiasme & ideeën genoeg. 
Meer nieuws na de meivakantie! 


