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1. Opening en mededelingen
] conform

2. Vaststelling agenda
] conform

3. Voorstelronde nieuwe wijkraadsleden
Wijkraadsleden stellen zich voor waarna het aanwezige publiek zich ook voorstelt.

4. Verkiezing voorzitter
1:8:1 conform. Jeffrey Kruis is gekozen als technisch voorzitter voor de komende periode van één jaar.

5. Werkafspraken
• Op welke dag(en) de wijkraad formeel bijeen wilt komen.

Voorstel na consultatie wijkraadsleden is de donderdagavond start 19:30 uur tot 22:00 uur.
AIie leden gaan akkoord met het plannen van de formele vergadering op de
donderdagavond. Locatie De Huiskamer 2.0
De agenda wordt tot einde 2022 ingepland. Ter besluitvorming eerstvolgende bijeenkomst.
Eerstvolgende formele bijeenkomst wordt op 19 mei a.s. ingepland.
Op zaterdag 14 mei a.s. staat de inwerkdag gepland.

• De leden van de wijkraad maken een lijstje over welke bijeenkomsten meetellen voor de
vergoeding.

• Hoe om te gaan met evenementen de komende periode tot aan de eerstvolgende bijeenkomst

- De wijkraad stemt in met het voorstel volgens de notitie van de heer Den Hollander inzake
aanwezigheid herdenkingsbijeenkomsten. Met uitzondering van de bijeenkomst De vallende
ruiter, aangezien deze samenvalt met de bijeenkomst op Heijplaat
Lysandra en Mariska leggen de krans bij het Arie den Toommonument
Steve neemt in overweging om op 3 mei als afgevaardigde aanwezig te zijn.
Over de deelname op 30 juli vindt door de Wijkraad nog afstemming plaats.

- Wat is de status van de leden m.b.t. het voorlopig inrichtingsplan Oude Dorp?
Door de wijkraad wordt besloten dat enkele leden op persoonlijke titel zitting nemen in de
Klankboardgroep-bijeenkomst van 21 april.
In eerstvolgende bijeenkomst van de wijkraad dit project agenderen.
Leden informeren elkaar na bijwonen Klankboardgroep.
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• Hoe met elkaar samen te werken
- Voorstel: Besluiten die niet kunnen wachten op de eerstvolgende bijeenkomst worden ter

besluitvorming permail toegestuurd. Met een meerderheid wordt het onderwerp besloten of
afgewezen. Indien een lid niet binnen 48 uur een reactie heeft gegeven wordt automatisch
aangenomen dat deze voor is.
Voorstel wordt verworpen.

• Wie doet de PR richting Heijplaatpost/Wijplaat etc?
Door de wijkraad wordt besloten om dit punt voor de eerstvolgende bijeenkomst te agenderen.
Voor de komende editie/ 19 mei wordt door Steve een stukje geschreven.

6. Sluiting

Aldus vastgesteld na de vergadering 20 april 2022

Wijkraadcoördinator
Wijkraad Heijplaat

Tijdelijke voorzitter
Wijkraad Heijplaat


