Verslag ALV Molenbeke
Locatie Nivon
Datum 14 april 2016
1.

Opening en welkom
Wim opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte welkom.
Marieke Goris zal bij agendapunt 5 een toelichting geven op de invulling en werking van de
wijkteams.
Als extra agendapunt wordt de geluidsoverlast van onderhoudswerkzaamheden op het
tennispark ingebracht.

2.

Notulen ALV 2015
De notulen van de ALV van 2015 waren terug te vinden op de website. Wanneer er nog vragen
zijn omtrent deze notulen dan kunnen deze gesteld worden via het mailadres
secretaris@molenbeke.nl.

3.

Verslag bestuur en commissies
Het verslag van het bestuur en de diverse commissies was terug te vinden in het Molenbekertje
van april 2016. Tijdens de ALV zijn er geen vragen gesteld over deze verslagen. Wanneer er
alsnog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden via het mailadres secretaris@molenbeke.nl.

4.

Financieel verslag 2015 en begroting 2016
Rob ligt het financiële verslag toe en geeft aan dat er vanuit de Gemeente diverse subsidie
mogelijkheden zijn voor verschillende activiteiten. Hier zal door het bestuur zo veel mogelijk
aanspraak op gedaan worden mits er een goede onderbouwing komt vanuit de betreffende
commissie voor de subsidieaanvraag.
De Gemeente heeft een hogere bijdrage per woning toegezegd voor dit jaar.
Voor nieuw op te zetten initiatieven naar aanleiding van de enquête van eind vorig jaar is ruimte
in de begroting.
De kascommissie heeft alle stukken gecontroleerd en adviseert de ALV om het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

5.

Presentatie wijkteam
Marieke Goris is werkzaam als wijkcoach binnen wijkteam Noord-Oost van de Gemeente
Arnhem, zij werkt binnen het sociale wijkteam. Binnen deze wijkteams bestaan er 2 afdelingen,
1 afdeling voor de jeugd (< 23 jaar) en 1 afdeling voor de volwassenen.
Naast dit sociale wijkteam is er ook een wijkteam voor de leefomgeving. De mensen van de
wijkteams zijn niet in dienst bij de Gemeente maar werken wel in opdracht van de Gemeente.
De wijkteams zijn bereikbaar via de www.zodoenwehetinarnhem.nl of via 088 – 226 00 00.
Bij een zorgvraag wordt er een gesprek gepland waarin de zorgbehoefte vastgesteld wordt.
Als het wijkteam de zorgvraag heeft vastgesteld, kan het wijkteam deze hulpvraag neerleggen
bij een organisatie (vaak bij langdurige zorg of complexe zorg) of zelf oppakken. Je krijgt altijd
een coach van het wijkteam aangewezen. Of ze doen zelf de begeleiding, of verwijzen je naar
een andere organisatie. De coach is degene die bij het verlopen van beschikking weer met jou
om de tafel gaat en eventueel een nieuwe beschikking afgeeft en aanspreekpunt blijft.
Vanuit de aanvragers wordt het persoonlijke contact als positief ontvangen waar men eerder
een behoorlijke papierwinkel moest invullen voor de zorgaanvraag.
In de verschillende wijkteams zitten mensen met specifieke achtergronden (SiZa, SWOA,
schuldhulpverlening ed.) waarbij het doel is dat de beschikbare kennis breed verspreid wordt
binnen de teams.
Er is ook de mogelijkheid tot het bezoeken van een inloopspreekuur.
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De dichtstbijzijnde mogelijkheid hiervoor is Vreedenhof, iedere woensdag van 9-12 uur.
Wanneer er behoefte is aan een inloopspreekuur in Molenbeke kan dit aangegeven worden, het
wijkteam gaat dan kijken hoe dit in te passen is en welke locatie hiervoor geschikt is.
Op de website van de wijkvereniging wordt een “link” gezet naar de website van de zorgteams
en er zullen flyers van de wijkteams in het welkomstpakket van nieuwe wijkbewoners
toegevoegd worden.
6.

Terugkoppeling enquête
In het Molenbekertje van april 2016 staat op blz. 2 en 3 en korte samenvatting van de uitslag
van de enquête. Van alle formulieren zijn er helaas maar 12 retour gekomen waardoor er
eigenlijk geen goede afspiegeling van de wijk gemaakt kan worden. De reacties worden
desalniettemin wel serieus opgepakt.
Algemene tendens van de reacties was dat:
 men tevreden is over de wijk
 de meeste activiteiten voor kinderen en hun ouders worden georganiseerd
 er behoefte is aan lezingen, koffie-ochtenden en cursussen (m.n. bij de 50+ wijkbewoners)
Het NIVON heeft aangegeven dat er bij hun gebruik gemaakt kan worden van een ruimte (tegen
een geringe vergoeding), daarnaast organiseert het NIVON ook cursussen en worden er ook
regelmatig lezingen gehouden. In mei komt het nieuwe programma uit, dit zal actiever via de
wijkvereniging gecommuniceerd worden. Een aantal mensen gaan uitkomsten van de enquête
verder oppakken en een eerste aanzet geven aan de wensen van de verschillende mensen.
Daarna is het de bedoeling dat de betreffende personen zelf een vervolg geven aan de invulling.

7.

Invulling bestuur wijkvereniging
Zoals in de ALV van 2015 al aangegeven was het dagelijks bestuur van de wijkvereniging naarstig
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wim gaf aan dat hij, na 10 jaar een bestuursfunctie te
hebben bekleed, wilde stoppen met zijn taak. De afgelopen maand heeft Arno van den Heuvel
aangegeven om de rol van secretaris en Anouk Donders zal tijdelijk de rol als voorzitter op zich
te willen nemen om naast Rob Donders het bestuur te vormen.
De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze personen als bestuursleden.
Het bestuur zal een minder formeel karakter krijgen maar meer gaan fungeren als een spil
tussen de Gemeente en de diverse commissies/werkgroepen binnen de wijk.
Rob overhandigt Wim een wijnpakket als dank en waardering voor de vele jaren onvermoeibare
inzet voor de wijk.

8.

Rondvraag
Vanuit de Hoornestraat wordt geluidsoverlast gemeld komende van het tennispark tijdens
onderhoudswerkzaamheden. Het betreft geluidsoverlast van een bladblazer bij het verwijderen
blad op de tennisbanen die gelegen zijn langs het achterpad van de woningen aan de
Hoornestraat. Daarnaast wordt er ook een middel gebruikt tegen onkruid wat ook in het
achterpad van de woningen terecht komt.
Een van de aanwezigen geeft aan dat bij dit soort situaties er contact opgenomen moet worden
met de exploitant van het tennispark (Stichting Sportpark Molenbeke, SSM) en niet met de
tennisvereniging ALTB. Aangezien SSM lastig te bereiken is wordt het advies gegeven om via het
bestuur van ALTB in contact te komen met SSM. Het bestuur van de wijkvereniging kan hier
helaas weinig in betekenen. Wanneer de overlast aanblijft kan er contact gezocht worden met
het wijkteam “leefomgeving” van de Gemeente.

9.

Sluiting
Anouk dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:00 uur en
nodigt iedereen uit om voor een gezellige borrel om elkaar beter te leren kennen.

© Molenbeke

2 van 2

20160414 Verslag ALV

