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Notulen van : Klankbordgroep Klarendal 

Verslagnummer : 091117 

Gehouden op : 17 november 2009 

Plaats : Wijkwinkel Klarendal 

Voorzitter : Rob Klingen 

Genotuleerd door : Rita Hermsen 

 
 
Verder aanwezig Fractie/Afdeling Afwezig Fractie/Af deling 

Janna Brouwer  MO/V&P/projectleider  Marc Gerritsen bewoner  

Raoul Kerris bewoner Geert Koning  bewoner 

Marcel Sturtz bewoner Zefanja Hoogers  bewoner 

Saskya Kamps bewoner Martina Aronsson bewoner 

Berber Lettinga bewoner  Jozef Kemps  bewoner  

Martine Ordelman bewoner  Jos Schouten bewoner 

  Monita Polman bewoner 

 In afschrift aan   

 Guus de Rijk   

 Gerard Bonte   

    

 

Verslag tekst: Naam 
Agenda; 

 

1. Vaststellen agenda + verslag. 

2. Stand van zaken ontwerp MFC Klarendal. 

3. Overige mededelingen – positie wijkwinkel / huis van de sport. 

4. Rondvraag. 

Bij verhindering graag afmelden bij de Wijkwinkel 026-4452257 of per mail 

wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl   

Monita heeft zich afgemeld voor deze vergadering. We hebben Jos al een tijdje gemist in de 

klankbordgroep. Rob neemt hierover contact met Jos op.  

1. Vaststellen agenda + verslag .  

Er komen geen agendapunten bij. Het verslag is vastgesteld met de volgende opmerking. 

Saskya stond voor de vergadering van 13 oktober 2009 als aanwezig maar was afwezig.   

2.   Stand van zaken ontwerp MFC Klarendal. 

De architect heeft een schetsontwerp gemaakt. In dit schetsontwerp zijn de 
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opmerkingen/wensen van de participanten binnen het MFC verwerkt. Hierdoor is de indeling 

wat veranderd. Janna geeft uitleg bij het schetsontwerp van 16 november 2009. Kopieën van 

dit schetsontwerp zijn aan de Klankbordgroepleden uitgedeeld.  

 

Het gebouw is in drie zones gedeeld.  

1) Schoolgedeelte 

2) Gemeenschappelijk hart en sport  

3) kinderdagopvang, peuterspeelzaal en WMO, CJG en CB.  
 

De situering van de verschillende gebruikersgroepen geeft een goede indeling voor 

installatietechnische voorzieningen (ventilatie, warmte en afsluiting).  

Het gebouw heeft een splitlevel indeling en glooit mee met de hoogte verschillen van het 

terrein.  

- Er komt geen tribune langs de grote sportzaal. Het sportbedrijf voorziet problemen 

met mensen die dan vanaf tribune over sportvloer moeten lopen.  

- De Peuterspeelzaal is in deze schets op verzoek van Stichting Rijnstad op de begane 

grond gevestigd. De BSO ruimte zit zo gesitueerd boven de peuterspeelzaal dat ook 

gebruik gemaakt kan worden van de peuterspeelzaalruimte.   

- Er is definitief besloten de wijkwinkel functie op huidige locatie te houden. Alleen de 

publieksfunctie/loketfunctie voor vragen en dergelijke gaat over naar het nieuwe 
MFC. Deze komt in het gedeelte van het CJG. De projectgroepleden hebben tot 27 

november tijd te reageren op deze aangepaste schets.  

- Opmerking vanuit de klankbordgroep op het nieuwe SO is het missen van een ruimte 

voor parkeren van kinderwagens en buggy’s. (deze ruimte is nog niet ingetekend).   

    

3.    Overige mededelingen – positie wijkwinkel / h uis van de sport. 
 

- Rob geeft uitleg waarom de sporthal in de Neerlandstuinstraat open blijft. Hiertoe is 

besloten omdat in deze sporthal ook bovenwijksesportactiviteiten uitgeoefend 

worden. Deze activiteiten kunnen niet bij andere sportzalen in de stad worden 

ondergebracht. Charly zou dit meedelen in het wijkplatform. Dit is blijkbaar niet 

gebeurd. Rob zal contact opnemen met Charly om te vragen wat hier de reden van 
is.    

- 15 december is de laatste klankbordgroep dit jaar. Deze vergadering is in de 

wijkwinkel en begint om 19:30 uur.  

- Voor volgend jaar worden de klankbordgroepen weer 1 x per maand op de 

dinsdagavonden gepland. Zie onderstaand schema. 

- 24 november is er een bewonersavond georganiseerd door VHV om de bewoners te 

informeren over de Mix. (noot; er blijkt iets mis gegaan te zijn met de uitnodigingen).  

Als gevolg hiervan wordt er door VHV nog een avond georganiseerd op 9 december.  
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- De intentieverklaring i.v.m. huur door het Domein van ruimtes in het kazernegebouw 

van VHV wordt voor de 2e keer in het MT behandeld.  

- rondvraag geen  
 

sluiting 
  

Klankbordgroep Klarendal  Overzicht vergaderdata   
Datum lokatie tijd 
Di 19 januari 2010 Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 23 februari 2010   Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 23 maart 2010 Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 20 april 2010  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 18 mei 2010  Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 22 juni 2010 Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30 
Di 20 juli 2010 Wijkwinkel Klarendal 19:30-21:30  

 

 

 

  


