
Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 17-11-2016 

Bestuur:     Informatie: 

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

. Metin Yirtici     Tijd: 19.30 uur 

. Fred van de Ven     

. Ineke Deenik (notulen) 

 

1. Notulen 3 november:   

Aanvangstijd staat verkeerd vermeldt 19.15 moet 19.30 zijn. Notulen zijn verder akkoord en worden op de 

website geplaatst. (Ik heb de telefoonnummers van de bestuursleden verwijderd, Ineke)  

2. Mededelingen: 

- Metin: Op 28 april waren er 5 nieuwe bewoners. Metin heeft daar deze week bericht van gekregen en 

gaat volgende week kaartjes bij nieuwe bewoners in de bus doen. 

- Hans, die de oudijzer kar beheert is ziek. Fred wil de kar wel trekken, maar moet eerst overlegd worden. 

Metin gaat bij Willy langs om te informeren. 

- Uitnodiging De Tulp. Fred gaat hier (misschien) naar toe. De Tulp  is een Islamitische basisschool in de 

voormalige HSV. 

- Nieuws voor de website. Interview vragen voor Susy (Foodsharingkast) en Manon (Minibieb). Metin heeft 

vragen bedacht. Prima vragen. Goedgekeurd. 

- Op de website Groot-driene.nl/kasbah staat verouderde informatie. Ineke stuurt een e-mail om het aan te 

passen. 

- Metin: Nieuws van bewonersvereniging of bewoners moet onder een aparte kop op de website komen 

d.m.v. tags. Aan Wouter vragen. 

3. Voorlichtingsavond Brandweer: 

 Metin: Dinant van de brandweer is om 19.15 aanwezig. Ineke zet koffie/thee (kosten voor 

bewonersvereniging) Op posters erbij vermelden: aanmelden op brandweer@kasbah.nu. Er moeten zich 

minsten 15 personen (inclusief bestuur) hebben aangemeld om het door te laten gaan.  

4. Nieuwjaarsborrel: 

Om 18.00 uur beginnen. Opletten dat minderjarigen geen drank krijgen (taekwondo lessen). De activiteit 

valt onder de bewonersavond. Hapje en een drankje organiseert het bestuur. Wie doet wat is actiepunt 

voor volgende vergadering. 

5. Afspraak met Welbions: 

Groenonderhoud: Aansturen op afspraak met Welbions en SWB over gebruik bladblazers. Wij willen dat 

blad in borders blijft liggen en gazons en stoepen met bezem worden aangeveegd. Afspraken op papier 

omdat we er anders niets aan hebben, omdat er steeds weer nieuwe personen over gaan, die niets van 

afspraken weten.  

Groot onderhoud: Geen toezeggingen doen over onverwachte zaken. 

Toewijzingsbeleid: Vraag aan Benno: Wat is er gebeurt met verzoek om woningen te bezichtigen? 

Vraag of Welbions op avond brandweer komt. 



Het volgende Periodiek Overleg komt er pas als er duidelijk is wat er met actiepunten van eerste overleg is 

gebeurd. 

6. Reacties op de Nieuwsbrief: 

Manon reageerde heel positief op het stukje over haar minibieb. Er was een briefje van Lenie met 

commentaar op verschillende items van de nieuwsbrief. Yvonne de Vries reageerde boos op de zin 

“klachten over geluidoverlast door groenwerkers SWB”. René heeft dit op vriendelijke wijze beantwoord. 

Het voorstel van Welbions om 1 x per maand spreekuur te houden is akkoord. We kunnen dit op de 

website vermelden. (waar?) 

7. Website: 

Kunnen we de bezoekersaantallen van de website turven? Suggestie van Metin om (gemeente)nieuws van 

Hengelo’s Weekblad erop te plaatsen. Nieuwsitems van Nieuwsbrief apart op website plaatsen? 

7. Financiën: 

Er is € 935,15 op de betaalrekening en € 1536,06 op de spaarrekening. 

Ineke wil nog € 50,00 extra declareren dit jaar voor de bewonersavond. Er is meer uitgegeven i.v.m 

activiteitenprogramma en bonnen voor gratis drankjes. Wordt goedgekeurd.  

Kerstmiddag: Is er budget voor Kerstverlichting. Wie organiseert het? Met Ellie overleggen. Fred overlegt 

met museum. 

Volgens Yvonne is er nog geld over van de buurtbon. Er kan een aanvraag voor picknicktafels ingediend 

worden. Er moeten dan (schriftelijk) afspraken gemaakt worden over het beheer. Fred heeft dit geregeld 

met Dineke en Rita Zeephat. Is voor buurtbon volgend jaar. 

8. Rondvraag:  

Metin: WhatsApp buurtpreventie: Borden plaatsen + aanmelden via Gemeente Hengelo. Kost ca. € 60,00 

per bord. Metin houdt ons op de hoogte.  

Fred: 26 november, tijdens winterfair, is Piet Blom museum open voor gebruik toiletten. Niet voor 

bezoekers. 

Ineke: email Irma de Groot over overlast Bazaar, doorsturen aan bestuursleden. 

9. Datum nieuwe vergadering: 

8 december als Voorbereiding voor Periodiek Overleg II + Voorlichting Bazaar Beter 

26 januari of vergadering of PO II 

Openstaande actiepunten: 

- Notulen ALV 

- Kasbahkrantje 

- Borden buurtpreventie aanvragen 

- Nieuws op website plaatsen 

 

 

 


