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                                                   Verslag extra intern overleg WIN 

                                                                  17 december 2012 

 

Aanwezig:  Ruud de Bruijn, Norbert van Doorn, Murielle Facon, Joke Kaptein, Roy Piket, 

Jan van Rooijen, Erik-Jan Tolhoek (voorzitter), Marco van Schadewijk 

(notulist)  

Afwezig:  - 

 

Dit is een extra overleg, met als enige agendapunt de toekomst van de WIN. Uit recente 

mailwisseling is gebleken dat er onvrede bestaat over het functioneren van de WIN 

gedurende de afgelopen periode. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om hun visie 

hierop te geven. 

 

Jan: 

 Heeft betrekkelijk weinig tijd gehad, liep daardoor soms wat achter. 

 Het verwachtingspatroon is wat hem betreft nu ook wat minder hoog gespannen dan 

in het verleden, maar vindt dat niet erg. 

 Een positief punt was de aanwinst van nieuwe leden, waardoor de groep weer wat 

groter geworden is. 

 In reactie op de recente mailwisseling: we moeten elkaar wel kunnen blijven zeggen 

wat we er van vinden. Dat mag best scherp, maar nooit op de man. 

 Ten aanzien van de toekomst zouden we ons moeten richten op een aantal 

speerpunten, waarbij de verwachtingen ten aanzien van het resultaat niet te hoog 

gespannen moeten zijn. 

 De samenwerking met de gemeente gaat moeizaam. We zullen hier onze eigen weg 

in moeten vinden. 

 

Norbert: 

 Kan zich bij veel dingen die Jan zegt aansluiten. We hebben als WIN ook best een 

aantal goede dingen gedaan, maar het tempo was te laag, er is te veel blijven liggen. 

Verschillende punten zijn nog niet eens inhoudelijk goed besproken met de gemeent.  

 Een grotere groep is prima, maar we moeten ook niet te groot worden. Belangrijk is 

dat de sfeer onderling goed is. 

 Persoonlijk: heeft het nu een aantal jaren gedaan, het zou nu wel wat minder mogen. 

Wil niet zeggen dat hij helemaal niets meer wil doen. 

 Belangrijk punt is hoe we aan concrete informatie komen. Van de gemeente krijgen 

we nu onvoldoende en/of te laat informatie.  Misschien zou het een optie zijn om 

contact op te nemen met een gemeenteraadslid die ons van informatie voorziet.? Een 

nadeel hiervan kan wel zijn dat de informatie gekleurd kan zijn. 
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Erik-Jan: 

 De WIN heeft een belangrijke functie. Het blijft van belang om signalen van de 

bewoners op te vangen, deze bij de gemeente onder de aandacht te brengen, en te 

proberen er met de gemeente ook wat aan te doen. Dat is lastig, er zijn weinig 

concrete zaken, en dat motiveert niet. 

 Persoonlijk: wil wel in de WIN blijven als lid, maar wil het voorzitterschap 

neerleggen. Heeft dit nu een aantal jaren gedaan, en het wordt nu tijd dat iemand die 

meer tijd en enthousiasme op kan brengen dit op zich neemt. 

 

Ruud: 

 Stelt voor om het Leefbaarheidsplan toch opnieuw op te zetten. Ook al is er niet veel 

nieuws, het blijft belangrijk om deze punten steeds opnieuw onder de aandacht te 

brengen. 

Joke: 

 De communicatie met de bewoners was de laatste tijd slecht. We moeten daar als 

WIN meer aan doen. Laten weten wat de WIN opgepakt heeft, wat de resultaten zijn, 

en ook de data van de vergaderingen in de Nieuwsbrug zetten, zodat 

geïnteresseerden aan kunnen sluiten.  

 Ook de communicatie onderling moet beter. Mail beantwoorden en aanwezigheid bij 

vergaderingen hebben de afgelopen periode te wensen overgelaten.  

 

Murielle: 

 Positieve punten: de enquete, de wijkschouw en de komst van de nieuwe leden. Als 

er concrete zaken aangepakt kunnen worden is de WIN op haar best, en dat 

motiveert ook om er energie in te steken. 

 De rollen binnen de WIN zijn niet duidelijk. Ieder moet zijn/haar eigen rol hebben, en 

eigenaar zijn van dat onderdeel. Daarom werkt de functie van secretaris op dit 

moment wel, en de rest niet. We moeten ieders eigen kwaliteiten benutten. 

 Is ook voorstander van het updaten van het leefbaarheidsplan. Er is veel energie in 

gestoken, maar zoals het nu gaat bloed het dood. 

 

Roy: 

 Had meer actie verwacht toen hij zich aansloot bij de WIN. Heeft het 

Leefbaarheidsplan gelezen, het is een goed plan, maar vroeg zich wel af waarom er 

bijna niets van gerealiseerd is. Heeft zich aangemeld bij de WIN om hier meer actie in 

te geven. 

 Vind dat we ons moeten beperken tot een beperkt aantal doelstellingen. 

 

Marco: 

 Kan zich vinden in veel punten die in het voorafgaande gezegd zijn. Heeft zich 

vooraf wel gerealiseerd dat vaak een kwestie zal zijn van zaken onder de aandacht 

houden. Hoewel het zeker niet altijd mogelijk zal zijn om met de gemeente snel tot 

een oplossing te komen is het wel zeer belangrijk om deze punten onder de aandacht 

te blijven houden. 
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 Vind dat we met name ten aanzien van de communicatie met de bewoners veel 

hebben laten liggen. Er is ook veel wel gebeurd, dit hadden we beter kunnen 

communiceren. 

 We moeten waakzaam zijn in de samenwerking met de gemeente, dat we niet tot een 

instrument van de gemeente verworden waarmee ze de betrokkenheid van de 

burgers uit kunnen besteden. 

 

Algemeen: 

 De WIN moet haar eigen agenda opstellen en zich daaraan houden.  

 De leefbaarheid staat misschien wel sterker onder druk dan ooit door de economische 

situatie 

 

Besluit ten aanzien van het voorzitterschap: 

Na overleg hierover wordt besloten dat Joke de rol van het voorzitterschap van Erik-Jan 

overneemt voor het komende jaar. Hierbij heeft zij wel aangegeven dat het haar niet ligt om 

presentaties voor de gemeente of andere groepen te houden. Ruud biedt aan om deze rol 

waar nodig op zich te nemen. Joke zal wel de vergaderingen met de gemeente voorzitten. 

 

Actiepunten / besluiten: 

 
17-12-2012 We zullen om toerbeurt maandelijks een stukje schrijven in de Nieuwsbrug. 

Onderwerp kan van alles zijn, wat er de afgelopen periode is gebeurd, maar ook de 

eigen visie en motivatie, enz. De kopij moet ieder maand voor de 15e ingeleverd 

worden. 

Het eerste stukje zal geschreven worden door Ruud, met als onderwerp wat is er in 

het afgelopen jaar bereikt, en wat is er niet gelopen zoals we gewild hadden (15-1-

2013 aanleveren). 

Roulatieschema voor de rest van het jaar vaststellen in het volgende overleg. 

 

 

 

 

Ruud 

 

 

Marco 

17-12-2012 De folder over het leefbaarheidsplan updaten. Deze presenteren bij Nieuwerbrug 

draait door op 22 januari 2013. Murielle en Ruud zullen het eerst concept opstellen, 

maar uiteraard is ieders inbreng daarbij zeer welkom. Uitgangspunt: wat willen we 

met het dorp, en wat gebeurt er als we niets doen. 

Murielle/ 

Ruud 

Allen 

17-12-2012 Ruud neemt nog contact op met Hans. Hans is welkom om zich weer aan te sluiten 

bij de WIN. Als hij hiervoor open staat zullen we duidelijk naar elkaar toe uit 

moeten spreken dat we elkaar open de eigen mening moeten kunnen geven, maar 

daarbij niet persoonlijk worden. 

Ruud 

17-12-2012 De beheers verordening ligt tot 16-1-2013 ter inzage bij de gemeente. Op 19-12-2012 

is hierover een informatiebijeenkomst in het Wierickehuis. Norbert maakt een 

voorzet voor de zienswijze van de WIN t.a.v. deze verordening. Wat zijn de 

consequenties voor de toekomst van het dorp. 

Norbert 

17-12-2012 In de winkel van Joke wordt een “ideeënbus” geplaatst, zodat de bewoners ideeën 

aan kunnen dragen of punten voor op de agenda van de WIN kunnen aanmelden  

Joke 

 

Volgende vergadering 

Maandag 7 januari 2013 bij Joke (De Bree 9). 

Op de agenda staan in ieder geval: 

 De folder over het leefbaarheidsplan 

 De prioriteiten van de WIN in 2013 

 Verdere uitwerking van de organisatie van de WIN, wie doet wat. 


