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WBT Hoogland 
Verslag vergadering 18 november 2015 

Aanwezig : Timo – Ineke – Gerda – Jessica – Maria –Robin - Wim – Wilma -Ankie (verslag) 
Afwezig : Marion, m.k.g. 
Gasten  : 
 
1. Opening door de voorzitter 

 Timo opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

 Er wordt een agendapunt toegevoegd: 2a Vergaderschema 2016. 

 Extra agendapunt: Afscheid van Robin 

 De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 2.a Vergaderschema  

Voorgestelde data voor 2016: 

o 6 januari 2016 

o 3 februari 2016 

o 9 maart 2016 

o 13 april 2016 

o 11 mei 2016 

o 8 juni 2016 

o 14 september 2016 

o 12 oktober 2016 

o 9 november 2016 

o 14 december 2016 

De volgende vergadering zullen de vergaderdata definitief vastgesteld worden.  

 

3. Notulen van WBT-vergadering d.d. 14 oktober 2015 

 Punt 2, ingekomen stukken: Dag van de Dialoog was een succes, totaal 6 mensen namen deel 
aan de dialoogtafel.  

 Punt 8, rondvraag en sluiting: Ineke is bij een vergadering van Vereniging Dorpsbelangen 
Hoogland geweest. Er wordt afgesproken dat het WBT in de loop van 2016 het Sociaal 
Wijkteam zal uitnodigen om een vergadering bij te wonen. Een gedeelte van Hoogland valt 
onder wijkteam Kattenbroek en Hoogland West valt onder wijkteam Nieuwland. 

 Actielijst/Afsprakenlijst: Jongerenactief: Timo vraagt na of de betreffende jongeren 
geïnformeerd zijn over de opheffing. Er blijkt nog iets geld over te zijn; dit valt ten gunste van 
algemene pot WBT.  

 Actielijst/Afsprakenlijst wordt aangepast.  
 
Het verslag van de vergadering van 14 oktober 2015 wordt goedgekeurd.  
 
4. Opmerkingen bij de stand van WBT tijdens dorpsfeest  

Timo deelt een blad uit met daarop opmerkingen van wijkverkeersmanager dhr. Hermsen met 
betrekking tot vragen zoals gesteld in de verkeerscommissie. 
Op de achterzijde geeft dhr. Hermsen een reactie op de opmerkingen zoals deze door mensen 
geplaatst werden op de stand van het WBT tijdens het Dorpsfeest Hoogland in september jl.  
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Enkele genoemde punten zijn: Klinkerbestrating Krachtwijkerweg: dit wordt aangepakt. Parkeren 
Pottenbakkerlaan: is moeilijk op te lossen. Situatie tractoren en fietsers op ventweg Maatweg ter 
hoogte van ziekenhuis Meander: Amersfoort is met provincie in overleg om dit dusdanig op te 
lossen dat de tractoren ter plaatse op de weg mogen rijden.  
De uitwerking van al de aangeleverde punten zal op de website geplaatst worden.  
 

5. Website 

 Jessica vertelt dat Joran deze week de menustructuur verder gaat aanpassen; vervolgens kan 

zij stukken plaatsen.  

 Agenda: hier wordt (technisch) aan gewerkt. 

 Foto’s van Wilma en Wim zullen geplaatst worden. Foto van Robin kan verwijderd.  

 Jessica vertelt over het bestaan van een facebookpagina van het WijkBeheerTeam; deze blijkt 

op dit moment nog openbaar; Jessica zal dit dichtzetten. Jessica maakt codes aan en deelt 

deze met leden van WBT zodat ook zij relevante stukken op de facebookpagina kunnen 

zetten. Doel is ook op deze wijze bekendheid aan het WBT te geven. Op de volgende WBT 

vergadering zal de facebookpagina verder besproken worden. 

 

6. Naam WBT 

Als mogelijke naam worden genoemd: 

 Hooglands Dorpsteam 

 Dorpsteam Hoogland 

 Bewonersinitiatieven Hoogland 

 Wijkteam Hoogland 

Het agendapunt is afkomstig van Marion. Vanwege haar afwezigheid wordt dit punt geagendeerd 

voor de vergadering van 9 december a.s.  

 

7. Werkgroepen WBT 
o Spelen:  

 Gerda vertelt dat de werkgroep handen te kort komt voor het kerstfeest op 19 
december a.s. Gerda zal daarom ook de oud-leden van Jongerenactief 
benaderen. Enkele leden van WBT geven aan ook mee te willen helpen.  

o Mobiliteit: 
 A.s. vrijdag is er een vergadering. Basisschool de Langenoord heeft zich al gemeld 

voor een lesprogramma.  
o Verkeer: 

 Timo heeft blad uitgedeeld. De ingediende punten op het Dorpsfeest zijn 
doorgespeeld aan dhr. Hermsen. De antwoorden worden op de website 
geplaatst.  

 Het gewenste zebrapad op de Zevenhuizerstraat aan de kant van de bushalte bij 
Albert Heijn gaat wegens bezuinigingen van de gemeente niet door. Timo heeft 
gevraagd of via Buurtbudget geld hiervoor kan worden vrij gemaakt.  

o Buurtbudget: 
 Werkgroep komt in december a.s. bij elkaar. Binnenkort verschijnt 

advertentie/oproep voor aanvraag 2016. De aanvragen moeten voor februari 
2016 binnen zijn.  

o Maatjes: 
  Het eerste lustrum werd op 13 november jl. gevierd. Er is een nieuwe folder.  
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o Groen:  

 Werkgroep had overleg met Joop van de Bunt over het continueren van de 
vlindertuinen. De gemeente kijkt welke plant waar goed gedijt, zodat hier bij de 
beplanting van de vlindertuinen rekening mee gehouden kan worden .  

 De beoogde samengestelde brief namens de werkgroepen Groen en Mobiliteit 
richting de scholen is dit jaar niet doorgegaan. De werkgroepen hebben de 
scholen apart benaderd. Afgesproken wordt dit op tijd te agenderen voor 
volgend jaar. Suggestie van Wim is om voor de zomervakantie al een dergelijke 
brief rond te sturen.  

 Er zijn inmiddels twee nieuwe leden voor de werkgroep Groen. Maria zal 
navragen of er iemand van de werkgroep zitting in het WBT wil nemen.  
 

8. Afscheid Robin  
Robin heeft om privéredenen weinig tijd om de vergaderingen van het WBT te kunnen bijwonen; 
hij neemt daarom afscheid. Timo bedankt hem voor  zijn inzet. Robin blijft beschikbaar voor ad 
hoc klussen, zoals het maken van posters. Timo geeft hem als bedankje een cadeaubon.  
 

9. Rondvraag en sluiting  

 Ineke: meldt dat de vitrines zijn verkocht. De totale opbrengst is 60 euro.  

 Wilma: vraagt om data verkeerscommissie. 

 Timo sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum tijd plaats 

Woensdag  09-12-2015 20.00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1. 10-6-15 
 
 
 
 
 
14-10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-11-215 

Website:  

 Jessica zorgt voor vaste plek op website voor 
‘Maatjestafel’ en Duofiets. 

 Op de homepage wordt de foto scherper en 
komt er een slideshow van foto’s ingezonden 
door Hooglanders. 

 Punten flap-over Dorpsfeest op website 

plaatsen; uitwerking door Timo 

 Er komt een extra menu-item voor de uitslag 

van het buurtbudget. 

 Maatjestafel wordt in de agenda geplaatst.  

 Gerda zal een nieuw stuk aanleveren over de 

werkgroep Spelen voor de website.  

 Menustructuur en agenda aanpassen. 

 Foto’s Wilma en Wim plaatsen en Robin 

verwijderen.  

 Facebookpagina; dichtzetten qua openbaarheid 

 Facebookpagina agenderen voor vergadering 

van 9 december a.s.  

 
Jessica 
 
Jessica 
 
 
Jessica/Timo 
 
 
Jessica 
 
Jessica 
 
Gerda 
 
Jessica 
 
Jessica 
 
Jessica 
Ineke 
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2. 14-10-15 
 
18-11-15 

Groep Jongerenactief (van de Neng) is blijkbaar 

opgeheven.  

Timo vraagt na of jongeren geïnformeerd zijn.  

 
 
Timo 
 

3. 14-10-15 Nadenken over nieuwe naam WBT 

Agenderen voor vergadering 9 december 2015 

Allen 
Ineke 

4. 14-10-15 Contact opnemen met VDH om een verkennend 
gesprek te hebben over mogelijke samenwerking.  

Marion 

5. 18-11-15 Agendadata 2016 agenderen en definitief 
vaststellen.  

Ineke 
Allen 

6. 18-11-15  Sociaal Wijkteam Hoogland-Kattenbroek uitnodigen  Ineke 

7.  18-11-15 Zorgdragen voor gezamenlijke brief werkgroepen 
Groen en Mobiliteit richting de scholen 

Werkgroep Groen en 
werkgroep Mobiliteit 

8. 18-11-15 Navragen of lid werkgroep Groen in WBT wil Maria 

 


