
Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 3-11-2016 

Bestuur:     Informatie: 

. René Beckmann (voorzitter)   Locatie: De Tempel, kleine zaal 

. Metin Yirtici     Tijd: 19.30 uur 

. Jolien Steggink   

. Fred van de Ven     

. Ineke Deenik (notulen) 

 

1. Notulen 13 oktober:  

Na aantal opmerkingen worden de notulen goedgekeurd. De wijzigingen worden verwerkt, 

en de verbeterde notulen worden  op de website geplaatst. 

 

2. Mededelingen: 

- Fred is naar de vergadering van het wijkoverleg geweest en doet verslag: 

- Wiene heeft zijn ideeën voor nieuwe wandelroutes gepresenteerd. 

- Fred heeft de verkeersoverlast aan de J. Perkstraat aan de orde gesteld en voorgesteld om een lus aan te 

leggen voor de busjes. De stadsbus heeft er ook last van omdat het ook busroute is. 

- Erik vraagt wanneer de bomen op de Boomgaard worden vervangen 

- Op de Vitrine van Driene is heel positief gereageerd. 

- Benno Snuverink vindt de plannen van Abel Blom (genoemd in artikel in Tubantia) té vooruitstrevend en 

noemt het grootonderhoud van de Kasbah in 2018. 

- De gemeente gaat bezuinigen op onderhoud speeltoestellen. Er worden speeltoestellen verwijderd. Omdat 

we buiten het grote speeltoestel alleen één wipkip hebben, heeft Ellie als eens gevraagd of er niet wat bij 

kan (b.v. glijbaantje). Als we er iets bij willen moeten we dat op de wijkbijeenkomst inbrengen of contact 

opnemen met Lars Harms.  

- Volgende vergaderingen wijkoverleg op 10 mei en 1 november 2017. 

-  

3. Voorlichtingavond Brandweer: 

Op de poster van de brandweer staat vanaf 20.00 uur. Wij wilden om 19.30 uur beginnen. Dat wordt nu: inloop 

vanaf 19.30 uur start voorlichting om 20.00 uur.  Posters eventueel aanpassen? Daarna verspreiden. Sabrine 

Beckmann kan niet komen i.v.m verhuizing.  Ineke regelt de koffie en thee op de brandweeravond. 

 

Vraag over vindbaarheid Kasbah. De borden zijn bijna klaar. De politie heeft een nieuw systeem dat nog slechter 

werkt als het vorige. Afstemming van ambulance en brandweer klopt niet. 

 

4. Contacten met Welbions: 

In het vervolg tijdspad afspreken wanneer, wat, wordt gedaan. Van het vorige overleg is niets gerealiseerd. Metin wil 

regels over geluidsoverlast uitzoeken en in overleg met Welbions bespreken. We moeten een nieuwe datum 

plannen en de voortgang van de activiteitenlijst melden in nieuw overleg. Nieuwe punten voor overleg: Groot 

onderhoud Kasbah, lawaai groenonderhoud en milieu. Voorstel van Welbions om spreekuur 1 x per maand te 

houden is akkoord. Ook op de website zetten. Eerst even afwachten wat voor reacties er op de nieuwsbrief komen. 

Voorstellen om een avondspreekuur te doen?  

Datum overleg plannen: 8 december of 26 januari (bestuursvergaderingen) voorstellen aan Benno. 17 november 

agenda en gesprek voorbereiden. 

 

 

 

 

 



5. Nieuwsbrief: 

Lettertype wat iel en hoge letters waardoor weinig spatie tussen de regels. Koppen mogen groter lettertype. Logo 

bewonersvereniging bovenaan. Grijze vlakken weg en stukje omkaderen. Minder witte ruimtes. Bon voor gratis 

drankjes dubbelzijdig en op halve breedte. Bestuur erop vermelden. Overal je ipv u gebruiken. Ledenwerving 3e 

week ipv 1e week ophalen.  

 

6. Financiën: 

Reservering is op spaarrekening gezet en kasgeld gestort. 

 

7. Rondvraag: 

Telefoonnummers bestuursleden worden uitgewisseld.  

Metin: Openstaande actiepunten: 

- Notulen ALV moeten nog goedgekeurd worden 

- Fred kijkt naar de haalbaarheid van een Kasbahkrantje, begroting in overleg met Paul maken. 

- Evaluatie bewonersvereniging: 3 maanden na ALV 

Financiën: Overzicht van Metin 

Jolien: wijzigingen KvK en bankrekening? 

 

Op de agenda moet altijd: Financiën, planning nieuwe vergaderingen, actueel nieuws website. 

 

Openstaande actiepunten: 

Notulen ALV 

Kasbahkrantje 

Notulen op website plaatsen 

Afspraak met Welbions 

 

 

 


