
Notulen bestuursvergadering Buurtvereniging Bergkwartier 

dd. 3-10-2022 

aanwezig: Roel, Rik, Tjeerd, Ben  

• Opening 

Roel opent de vergadering op locatie Bergschild 13  

• Vaststellen agenda  

1. Bestuursfunctie Ben Schräder 

2. Binnengekomen post 

3. Verkeersenquête  

4. Nieuwe bewoners/ leden 

5. ALV  

6. Initiatieven  

7. Verdere punten/ vragen 

• Agendapunt 1: Alle bestuursleden gaan akkoord met de functie secretaris door Ben Schräder 

• Agendapunt 2:  

➢  Een lidmaatschapsopzegging ontvangen na ongenoegen over de gang naar 

de media inzake de verkeersenquête.  

➢  Een vraag of de buurtvereniging genoeg doet. Dit is na overleg met de  

persoon in kwestie afgehandeld.  

• Agendapunt 3:  

➢ De organisatie rondom de enquête nam veel tijd in beslag. Achteraf gezien 

had niet gecommuniceerd moeten worden, dat de enquête na een week ook 

nog opgehaald zou worden. Volgende keer mogelijk direct langs de deuren 

en de vraag stellen, met als optie bij afwezigheid het later in te leveren. 

➢ Er is een flink verschil in respons per straat. Menstraat zit op 80%, terwijl 

Bergschild en Rijkmanstraat veel lager zitten. Samenvatting respons: 110 

uitgedeeld; 59 respons (53,63%) In de response heeft 48 Ja (wel een 

aanpassing) beantwoord en 11 Nee (geen aanpassing) beantwoord (81,3% vs 

18,6% . Het is opvallend dat de “nee” stemmers weinig op straat te zien zijn.  

➢ Binnenkort vergadering SBBD, nadrukkelijk het autoluw maken hoog op de 

agenda zetten (zie actiepunten) 

➢ Roel heeft een werkbaar scenario uitgedacht. (Zie hieronder). Bestuur 

akkoord. Uitgangspunt is een snel, goedkoop en realistisch plan. Dit plan 

voorleggen bij SBBD.  

➢ Rik en Ben opperen ook maatregelen tegen scooters en snelle bezorgfietsers 

bij de bocht Bergschild richting het Emmaplein. Drempels niet als zodanig 

noemen, maar als “verkeersbelemmerende maatregelen”.  

• Agendapunt 4: 

➢ Werving nieuwe leden in de vorm van welkomstpakket aan nieuwe 

bewoners. Korte welkomstbrief met Deventer Koek en evt. vrijkaartje 

museum. Ben stelt een proefpakket samen.  

•  Agendapunt 5:  

➢ ALV nog even uitstellen. Aankondiging vier weken van tevoren  



➢ Kelder Waag als mogelijke locatie. Roel gaat samen met Ben geschiktheid 

inventariseren. Onder voorbehoud akkoord, maar dit moet nog afgestemd 

worden met het museum zelf.  

➢ Hoeveelheid mensen is op deze locatie beperkt. 30/ 35 man max. Mogelijk 

middels Zoom een digitale ontsluiting.  

• Agendapunt 6:  

➢ Schoonmaak buurt en vogelhuisjes in de herfstvakantie  

➢ Roel oppert om laatste weekend van de maand een schoonmaakronde in te 

lassen  

• Agendapunt 7: 

➢ Brief ontvangen van een initiatiefbewonersgroep die zich inzet voor de 

verduurzaming van de panden richting N.V. Bergkwartier. Deze brief is door 

de buurtvereniging als zodanig positief ontvangen, maar heeft nadrukkelijke 

twijfels over de haalbaarheid. 

➢ Is het een idee om het als subonderdeel van de vereniging te beschouwen? 

Mits de buurtvereniging niet als kartrekker fungeert.  

➢ Ook kijken naar nieuwe wetgeving, energielabels VS huurprijs/verhoging. 

Initiatief blijft bij huurders zelf liggen.  

• Actiepunten: 

➢ Bijeenkomst SBBD op 12 oktober. Namens Buurtvereniging Bergkwartier is 

Rik daarbij aanwezig. Hij zal de verkeersbelemmerende maatregelen daar 

aandragen. 

➢ Ben maakt proefpakket nieuwe bewoners  

➢ Rik gaat samen met Ben kijken naar de locatie Waag voor de ALV. 

Aankondiging volgt vier weken van tevoren  

➢ Volgende bestuursvergadering staat gepland op 31 oktober, 19:30 Bergschild 

13  

• bijlage  

 


