
Verslag WIJKRAAD WOLFSKUIL Dinsdag 
07-05-2019, 20.00 – 22.00 uur Wijkcentrum Titus Brandsma, 

2e Oude Heselaan 386  

Aanwezig: John, Bas, Michiel, Roy, Lidwien, Biljana, Marilyn, Burhan, Rodée  

1. Opening / mededelingen  

a. Wijkschouw heeft plaatsgevonden  

- Desi Matrassenfabriek is afgebroken. 
- Café-zaal Elmeran (Nieuwe Nonnendaalseweg) wordt verbouwd tot 

appartementen 

b. Heiochtend vindt a.s. vrijdag plaats (10-05-2019)  

c. Spoorzone - geen mededelingen  

Wat is er gebeurd bij ‘de knal’? Wat was de identiteit van de dode?  

d. Samenstelling Wijkraad:  

Rodée wordt weer lid. Ze was lid in 2018. Ze schuift aan bij de heidag. 
 

Desirée wordt voorlopig geen lid: ze gaat bij de ouderraad van de school 
van haar kind. 
Astrid is geen lid meer. Actie John: bloemen sturen als dank. 
Suzanne de Boer wordt voorlopig geen lid. 

2. Verslag 12-03-2019  

Actie John: met Sanne bespreken wat een redelijke termijn is dat zij terugkoppelt 
over een actie. Dat gaat nu specifiek over de actie van Sanne over het navragen van 
de UVW afval/groenstrook. 

Actie John: polsen bij Sanne wie verantwoordelijk is voor het repareren van het 
zwembad in de Wijkspeeltuin.  

Bij de volgende WR+: aan Marc vragen wat het vervolg/de plannen zijn van het 
gebouw van Desi matrassen. 



3. Actielijst:  

Koen komt niet permanent in de Wijkraad, maar wellicht in een werkgroep.  

4. Statutenwijziging - Vereniging? Lidmaatschap?  

Actie John: John port de notaris op.  
We willen dat het een vereniging is zodat de raad beslist over zitting van het bestuur. 
Consequentie is wel dat er contributie (bv. €1,- per jaar) verschuldigd is. Ook worden er 
zittingstermijnen in opgenomen en een paragraaf over ‘Bijzonder lidmaatschap’ -> als je 
niet in de Wolfskuil woont, maar wel lid wil zijn.  

5. Rondvraag  

- Deze maand (mei) wordt de Droomwand onder handen genomen 
- 26 mei is de Dag van het Park - Florapark (13.00 - 17.00) 
- 26 mei is de rommelmarkt op de Varenstraat 
- Arbe terrein 

1) Sanne heeft de opdracht gekregen om een inrij mogelijkheid aan te leggen 
2) Tegelijkertijd vindt er Mediation plaats: Gemeente, vd Water, bewoners en Arbe 
om te kijken of ze er samen uit kunnen komen. Over twee weken is duidelijk wat 
daar uitkomt en of de actie uit punt 1 wordt teruggedraaid. 

- Wijkhelden (kinderen kunnen er €2,5 mee verdienen) zijn heel actief in de wijk. Is 
dat positief, of is er juist meer troep in de wijk? 

- 2 juni rommelmarkt op de Koninginnelaan  
- Er is een extra subsidiepotje voor de wijk. Actie Bas: uitnodigen Maria Buur bij 

volgende WR+ om subsidie toe te lichten. 

6. Sluiting  


