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WBT Hoogland 
Verslag vergadering 3 februari 2016 

Aanwezig : Timo – Marion- Ineke – Gerda – Wim – Wilma – Ankie (verslag) 
Afwezig : Jessica 
Gasten  : Wijkteam Hoogland; Patricia Willemse, Astrid Heijberg;  

  Jaap de Jong (aspirant lid)  
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor 
de dames van het wijkteam Hoogland. Ook Jaap de Jong wordt van harte welkom geheten. 
Hij heeft zich spontaan aangemeld om te kijken of hij iets kan doen in het WBT.  

 De agenda wordt vastgesteld. Als eerste zal punt 3 behandeld worden. Hierna verlaten de 
dames van het Wijkteam Hoogland de vergadering.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Verzoek om deelname aan de Nengmarkt op 9 april 2016. Timo zal de materialen aanleveren. 

Marion zal van 11.00 tot 13.00 uur aanwezig zijn; Gerda van 13.00 tot 16.00 uur. Wilma zal 

met een eigen tafel aanwezig zijn. Zij vraagt de organisatie of deze naast de tafel van het 

WBT geplaatst kan worden zodat zij hier eventueel bij kan bijspringen. 

 De Neng heeft via mail contact opgenomen met Ineke en (nogmaals) verzocht om wijziging 

postadres van WBT. Timo stelt het adres van fa. Blom hiervoor beschikbaar. Ineke gaat dit 

doorgeven.  

 Jaap de Jong stelt zich voor. Hij heeft ervaring met verenigingswerk, ondermeer via 

werkzaamheden voor het Rode Kruis. Hij wil graag bekijken op welke plek/via welke wijze hij 

het WBT kan ondersteunen.  

 

3. Toelichting door het Wijkteam Hoogland over wat het wijkteam voor Hoogland kan betekenen   

De dames stellen zich voor. Het Wijkteam Hoogland/Kattenbroek bestaat uit ongeveer 15 
medewerkers. De samenstelling is multidisciplinair. Het team is er voor mensen van 0 tot 100 jaar. 
Veel gaat in overleg met de huisarts. Zie het Wijkteam als de regisseur bij het uitvoeren van de 
hulpvraag van de cliënten: één gezin, één plan.  
Het wijkteam is er voor diverse specifieke ondersteuning; denk hierbij aan vragen en zorgen over 
gezin, de opvoeding van kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, 
werkloosheid, geld, eenzaamheid en overlast.  
Voor persoonlijke verzorging op het lichamelijke vlak bestaan de thuiszorgorganisaties zoals 3.0 of 
Buurtzorg.  
Gesproken wordt over het mogelijk inschakelen van de Hooglandse Maatjes in voorkomende 
gevallen.  
De dames van het Wijkteam laten wat folders achter en verlaten na dankzegging de vergadering.  
 
4. Notulen van WBT-vergadering d.d. 9 december 2015 

 Pag. 1, Ag.punt 2 ingekomen stukken: Jessica is bij de informatieavond geweest over het 
onderhouden van een website. Zij heeft contact met iemand uit een andere wijk over de 
mogelijkheden van het invullen van de website.  

 Pag. 3, Actielijst, punt 2: Marion vertelt dat er inmiddels contact is geweest met VDH. Vooral 
op het sociale vlak wil de VDH graag samenwerken. Marion treedt daarom toe tot hun nieuw 
op te richten werkgroep Welzijn. Punt vervalt.  

 Actielijst/Afsprakenlijst wordt aangepast.  
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Het verslag van de vergadering van 9 december 2015 wordt goedgekeurd.  
 
5. Website 

 Gerda, Jessica en Ineke hebben gezamenlijk de website bekeken; naar aanleiding hiervan zal 

Jessica wat dingen aanpassen.  

 

6. Naam WBT 

Ter vergadering blijkt dat dit punt al op de vorige vergadering van december 2015 is afgerond. Er 

werd toen namelijk afgesproken dat de nieuwe naam Hooglands Dorpsteam vanaf 1 maart 2016 zal 

gelden. 

 

7. Werkgroepen WBT 
o Spelen:  

 Gerda vertelt dat het kerstfeest jammer genoeg door weinig kinderen werd 
bezocht. Zij meldt de aanwinst van twee nieuwe leden voor de werkgroep: 
Andrea Veldkamp en Gerda van Maanen.  

o Mobiliteit: 
 Gerda heeft veel meldingen gedaan over stoepen en tegels. Dit werd aangepakt.  

o Verkeer: 
 De werkgroep heeft een brief naar B en W en politieke partijen gestuurd over 

knelpunten vanuit Hoogland.  
o Buurtbudget: 

 De aanvragen stromen op dit moment binnen.  
o Maatjes: 

 Op de middag van het Garageconcert werd er voor de Maatjes 1065 euro 
opgehaald. Op 22 april a.s. wordt hier een uitje van georganiseerd naar kasteel 
Sypesteyn in Loosdrecht. 

 Wim heeft inventarisatie gemaakt over welke organisaties actief zijn t.b.v. 
huishoudelijke hulp in Hoogland.  

o Groen:  
 onbekend 

 
8. Rondvraag en sluiting  

 Marion sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum tijd plaats 

Woensdag 13 april 2016 20.00 uur De Neng 

Woensdag 8 juni 2016 20.00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1. 10-6-15 
 
 
 
 
 

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. 

 
Jessica 
 
Jessica 
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14-10-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-11-215 

 Punten flap-over Dorpsfeest op website 

plaatsen; uitwerking door Timo 

 Maatjestafel wordt in de evenementenkalender 

geplaatst.  

 Gerda zal een nieuw stuk aanleveren over de 

werkgroep Spelen voor de website.  

 Menustructuur en evenementenkalender 

aanpassen. 

 Foto’s Wilma en Wim plaatsen en Robin en 

Maria verwijderen.  

Jessica/Timo 
 
Jessica 
 
 
Gerda 
 
Jessica 
 
Jessica 
 

2.  18-11-15 Zorgdragen voor gezamenlijke brief werkgroepen 
Groen en Mobiliteit richting de scholen 

Werkgroep Groen en 
werkgroep Mobiliteit 

3. 3-2-16 Deelname aan Nengmarkt op 9 april 2016: 

 Timo levert materiaal aan.  

 Marion komt van 11.00 tot 13.00 uur 

 Gerda van 13.00 tot 16.00 uur 

 
Timo 
Marian 
Gerda 

4. 3-2-16 Wijziging postadres WBT; wordt adres fa. Blom Ineke geeft dit door 

 


