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In dit document staat een antwoord beschreven op de vraag,  hoe we, als vereniging wijkraad 
Brakkenstein de belangen van de wijk Brakkenstein en de leden zo goed mogelijk kunnen of willen 
behartigen. In 2018 hebben we ervoor gekozen om wijkraadsleden te werven en formeel met een 
bestuur van de wijkraad te werken.  
 
De vereniging telt 110 aangemelde leden per juli 2022.  
Zij ontvangen minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief.    
Het bestuur van de wijkraad wil vanuit verbondenheid met de wijk, de belangen behartigen van de 
wijk. Ook is het de intentie om niet ad hoc te werken, maar om te gaan voor een langere termijn. 
 
Doelstellingen wijkraad 
De wijkraad is in 1967 opgericht en zet zich in voor de belangen van de wijk en haar bewoners. We 
zijn een vereniging waar elke (volwassen) wijkbewoner lid van kan worden. De belangrijkste 
doelstellingen van de wijkraad zijn vastgelegd in de statuten:  
het behartigen van de belangen van wijkbewoners, behoud van de natuur, bescherming van het 
groen, voorkoming van parkeer- en verkeersoverlast en het beïnvloeden van beleid. 
 
Wijkraad Brakkenstein: een vereniging met leden en een bestuur 
We zijn op dit moment met zes bestuursleden (vrijwilligers) en we vergaderen ongeveer zeven maal 
per jaar. Tijdens de vergadering  bespreken we zaken die mogelijk spelen in de wijk en punten die zijn 
aangedragen door wijkbewoners, gemeente en/of ander partijen. Waar nodig gaan we met 
bewoners en andere partijen in gesprek om oplossingen te vinden voor vragen die leven in de wijk. 
Naast de contacten welke we hebben met wijkbewoners, hebben we actief contact met de 
gemeente en andere maatschappelijke organisaties om op te komen voor de belangen van de wijk.  
 
Voor het goed functioneren van de wijkraad vinden we het volgende belangrijk:  

• actief met bewoners te communiceren, 
• meer zichtbaarheid te geven aan de wijkraad,  
• contacten te onderhouden met bewonersgroepen / verenigingen,  
• de participatie van bewoners op wijkniveau te stimuleren.  

 
Lidmaatschap Vereniging Wijkraad Brakkenstein 
Om beter te kunnen communiceren met bewoners heeft de vereniging wijkraadsleden en een 
bestuur.  
De wijkraadsleden kunnen het volgende verwachten: 

1) Nieuwsbrief  (ten minste twee maal per jaar) 
2) Uitnodiging voor de openbare wijkraadbijeenkomst en de algemene ledenvergadering. 
3) Uitnodiging een bijdrage leveren aan onderwerpen die spelen in de wijk 

 
Bewoners kunnen, mits volwassen en woonachtig in Brakkenstein, kosteloos lid worden van de 
wijkraad. Door periodiek per mail met leden te communiceren, is de verwachting dat leden ook 
makkelijker kunnen communiceren met het bestuur van de wijkraad. We zijn door de nieuwsbrief 
duidelijker zichtbaar en een reply op de nieuwsbrief is makkelijker te maken. 
 
Ledenadministratie. 
De gegevens van leden worden  zorgvuldig geadministreerd, rekening houdend met de privacy 
richtlijnen.  
 
Bestuur Wijkraad Brakkenstein 
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Naast leden heeft de wijkraad een bestuur, dat uit haar midden een voorzitter, penningmeester en 
secretaris benoemt (we noemen dit het dagelijks bestuur). De benoemingstermijn van een 
bestuursfunctie is maximaal 3 jaar, waarna men zich direct opnieuw verkiesbaar kan stellen.  
 
De werkzaamheden van het bestuur  

• Het vergaderen circa zeven maal per jaar 
• Het voorbereiden en houden van een wijkraadledenvergadering eens per jaar  
• Het voorbereiden en houden van een openbare wijkraadvergadering eens per jaar  
• Het voorbereiden en houden van het jaarlijks contact met de gemeente, college van B&W 
• Het onderhouden van contact met de wijkmanager, wijkregisseur, wijkagenten en andere 

relevante partijen om de doelstellingen te kunnen realiseren 
• Het peilen van de actualiteit in de wijk in relatie tot de doelstelling van de vereniging en 

daarnaar handelen.   
• Per toerbeurt notuleren van de bestuursvergaderingen. 
Om efficiënt te kunnen werken zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de 
bestuursleden. In 2022 zijn dat: 

• Project Duurzaam Bereikbaar Heyendaal 
• Parkeren  
• Omgevingswet 
• Verkeer 
• Ommetje 
• Nieuwsbrief leden 
• Pagina Wijkraad Wijkblad en Wijkwebsite 
• Netwerkbijeenkomsten- Contactpersoon voor HAN 
• Platformberaad (samen met andere wijken) 
• Werkgroep biodiversiteit, Bosje van Vroom, Park Brakkenstein 

 
Afspraken: 

• Het maximum aantal bestuursleden stellen we vast op acht 
• Het beleid van de wijkraad staat ieder jaar op de agenda van het bestuur voorafgaand aan de 

ALV van de wijkraad. De ALV neemt indien van toepassing een besluit over het aangepaste 
beleid. 

• In lijn met de benoemingsperiode voor bestuursleden,  zoals beschreven in de statuten,  
bespreken we de rollen binnen het bestuur. Indien er nieuwe kandidaten zijn om de functie 
van voorzitter, secretaris en/penningmeester te vervullen (en vice-voorzitter indien deze 
functie wordt vervuld), bespreken we dit binnen het bestuur. Indien dat het geval is, dan 
neemt het bestuur, in onderling overleg,  een besluit over de verdeling van genoemde rollen, 
waarvan de termijn van drie jaar is verstreken. 

 
Rooster van aan en aftreden bestuur 

Naam Bestuurslid 
sinds 

Rol Sinds Verkiesbaar 

Rob van Westrienen 01-01-2004 Gestopt als Algemeen lid 
per 1 juni 2022 

  

Hermine Groenendaal 01-01-2006 Voorzitter 
Stopt per december 2022 
Belast met 
netwerkbijeenkomsten 
Platformberaad 
Contactpersoon voor HAN 

01-01-
2006 

28-05-2021 

Annelies de Wildt 01-01-2009 Algemeen lid   
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Belast met werkgroep 
Biodiversiteit van 
Universiteit; Bosje van 
Vroom; Park Brakkenstein 

Ine Bergervoet 02-02-2015 Algemeen lid 01-08-
2015 

 

Tjeerd van den Broek 02-02-2015 Secretaris 
Belast met:  
Parkeren en 
Omgeving(swet) 
Platformberaad 

01-09-
2020 

01-09-2023 

Stefan Daamen 01-03-2009 Penningmeester 
Belast met: 
Verkeer Ommetje. 
Project DBH 

 01-09-2023 

Henk Sikking 01-09-2014 Algemeen lid 
Belast met: 
Nieuwsbrief leden 
Pagina wijkraad wijkblad 
en op de wijkwebsite  
Netwerkbijeenkomsten 
Contactpersoon voor HAN 
 

  

Dorry Sleutels 16-05-2022 Algemeen lid 
Belast met Project DBH 

  

 
 
 
Ledenwerving permanent.  
Bewoners van Brakkenstein kunnen lid worden van de vereniging door zich in te schrijven met naam 
en emailadres. Het bestuur roept bewoners actief op door: 

• Oproepen in het wijkblad 
• Huis aan huis flyer (eventueel i.c.m. uitnodiging openbare wijkraadvergadering) 
• Invullijsten openbare vergaderingen 
• Website, etc.  

 
Werving nieuwe bestuursleden 

• Als er een vacature is in het bestuur, worden in eerste instantie de leden wijkraad 
uitgenodigd te reageren.  

• Potentiële kandidaten zullen eerst een gesprek hebben met de voorzitter en twee andere 
bestuursleden. Indien uitkomst van dat gesprek is, dat bestuursleden positief zijn over de 
nieuwe kandidaat, kan overgegaan worden tot benoeming. 

 
Juli 2022. 
Bestuur Wijkraad Brakkenstein. 
 
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 2022. 
 
 


