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WBT Hoogland 
Verslag vergadering 9 december 2015 

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

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  

 De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Brief van Burennetwerk Schothorst, over een informatieavond digitale wijkvoorziening/wijkwebsite. 
Ineke geeft het bericht door aan Jessica.  
 

3. Notulen van WBT-vergadering d.d. 18 november 2015 

 Pag. 3 werkgroep Groen: Maria deelt mee dat er in de werkgroep groen nagedacht wordt 
over representatie in WBT.  

 Hierop vertelt Gerda dat er vanuit de werkgroep mobiliteit misschien een opvolger in WBT 
komt.  

 Actielijst/Afsprakenlijst wordt aangepast.  
 
Het verslag van de vergadering van 18 november 2015 wordt goedgekeurd.  
 
4. Vergaderdata 2016 

In verband met kostenbesparing wordt besloten de vergaderingen in 2016 om de maand te laten 
plaatsvinden. Ineke maakt de reserveringen bij de Neng. Gerda zal op de vergadering van 8 juni 
2016 voor de laatste keer aanwezig zijn. 
De vergaderdata worden als volgt vastgesteld: 

o Woensdag 3 februari 2016 
o Woensdag 13 april 2016 
o Woensdag 8 juni 2016 
o Woensdag 14 september 2016 
o Woensdag 9 november 2016 

 
5. Website 

 Op de website is nu een aparte bullit voor de uitslag van het buurtbudget.  

 

6. Naam WBT 

 Na discussie wordt besloten om Hooglands Dorpsteam als nieuwe naam te kiezen.  

Deze naam geldt vanaf 1 maart 2016. (na de aanvragen van het buurtbudget)  

 

7. Werkgroepen WBT 
o Spelen:  

 Gerda vertelt over het komende kerstfeest. De organisatie hiervan is in volle 
gang. 

o Mobiliteit: 
 Gerda informeert dat de werkgroep in januari 2016 op bezoek gaat bij De 

Langenoord. Van de rest van de scholen heeft alleen de Kosmos gereageerd door 
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aan te geven dit jaar te willen overslaan. Omdat andere scholen helemaal niet 
hebben gereageerd werd besloten van verdere bezoeken af te zien.  

 De werkgroep is momenteel onderbezet daarom wordt voorgesteld zaken rond 
mobiliteit in de leefomgeving van Hoogland door te spelen aan de werkgroep 
verkeer. De werkgroep gaat met twee nieuwe leden kijken hoe een en ander 
loopt en zich ontwikkelt. In de volgende vergadering komt Gerda hierop terug.  

o Verkeer: 
 Na de laatste vergadering is de werkgroep niet meer bijeen geweest.  

o Buurtbudget: 
 De werkgroep is bij elkaar geweest. Er wordt een oproep tot aanvragen 

gepubliceerd in De Hooglander met een herhaling in januari 2016. Na 15 februari 
komt de werkgroep weer bij elkaar om het buurtbudget toe te wijzen.  

o Maatjes: 
 Op 18 december kunnen er in De Neng kerststukjes gemaakt worden. Marion 

vertelt dat de werkgroep plannen heeft om in januari/februari 2016 alle 
zorgorganisaties uit te nodigen om zaken te bespreken die niet geheel soepel 
verlopen.  

o Groen:  
 Werkgroep is niet bijeen geweest.  

 
8. Rondvraag en sluiting  

 Maria bedankt voor de fijne samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Zij vond het fijn 
om met zaken bezig te zijn die betrekking hadden op heel Hoogland. Zij deelt als dank aan de 
aanwezigen een  kleinigheid uit.  

 Marion: nodigt de leden van WBT uit voor een etentje bij haar op woensdag 6 januari a.s. 
vanaf 19.00 uur. Haar adres is Kolkrijst 120.  

 Marion sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum tijd plaats 

Woensdag 3 februari 2016 20.00 uur De Neng 

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 
 
 
 
 
 
14-10-15 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 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 

 
Jessica 
 
Jessica 
 
 
Jessica/Timo 
 
Jessica 
 
 
Gerda 
 
Jessica 
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18-11-215 

aanpassen. 

 Foto’s Wilma en Wim plaatsen en Robin en 

Maria verwijderen.  

 
Jessica 
 

2. 14-10-15 Contact opnemen met VDH om een verkennend 
gesprek te hebben over mogelijke samenwerking.  

Marion 

3. 18-11-15  
9-12-2015 

Sociaal Wijkteam Hoogland-Kattenbroek 
uitnodigen. Uitnodigen voor 13 april 2016.  

Ineke  

4.  18-11-15 Zorgdragen voor gezamenlijke brief werkgroepen 
Groen en Mobiliteit richting de scholen 

Werkgroep Groen en 
werkgroep Mobiliteit 

5. 9-12-2015 Vergaderdata 2016 reserveren bij De Neng Ineke 

6. 9-12-2015 Etentje bij Marion op 6 januari bij Marion thuis Allen 

 


