
 
 
 
 

Notulen 
Tijdsduur  19:00 – 22:30 Notulist:  Abderrahim Skori 

Voorzitter: Rachid Abarkane Datum 08-05-2013 

Aanwezigen:  Rachid Abarkane, Mohamed Barkouki, Ahmad Houdhoud,  Abderrahim Skori 

Afwezig:  Chafik Sabab 

Orgaan: Bestuur 

Agendapunten 

Onderwerp Behandelaar 

 

P 1. Opening en welkom 

 

Rachid 

B 2. Tijdelijke huur ter overbrugging van bouwperiode 
 Het bestuur analyseert verschillende mogelijkheden voor tijdelijke huur 

ter overbrugging van de bouwperiode. Momenteel staan een groot aantal 
panden leeg, dus de verwachting is dat wij een groot 
onderhandelingsvoordeel hebben. 
Dit onderwerp zal op korte termijn worden besproken met de 
adviescommissie. 

Iedereen 

B 3. Wijziging bestek ten aanzien van dragende wand en lift 
 De gemeente heeft bevestigd a.d.h.v. schetstekeningen van de architect dat 

de wijzigingen t.a.v. de dragende wand en de lift geen invloed zullen 
hebben op de huidige vergunning en dat bij de volgende afstempeling (van 
de gewijzigde vergunning) door de Gemeente geen  kosten in rekening 
zullen worden gebracht. 

 De architect is gevraagd om een offerte uit te brengen voor de relatief 
kleine wijzigingen van het bestek.  

Iedereen 

B 4. Goedkeuring adviescommissieleden door gemeenschap 
 Zondag 5 mei jongstleden is een prettig kennismakingsgesprek gevoerd 

met potentiële kascommissieleden. Een groot gedeelte van de 
benaderde kascommissieleden wil graag een steentje bijdragen en van 
toegevoegde waarde zijn voor onze gemeenschap.  

 Verbeterpunten voor het volgende overleg met de adviescommissie: 
 Duidelijke agenda opstellen en voor overleg opsturen naar de 

adviescommissieleden 
 Notulen opstellen van de adviescommissie-overleggen 
 Duidelijk communiceren wat de taken zijn van de 

adviescommissieleden 
 Zondag aanstaande (12 mei) zal de voorzitter de gemeenschap vragen om 

goedkeuring van de adviescommissieleden. 
 
 
 

Iedereen 



 

B 5. Kennismakingsgesprekken met wijkagent Mulder en 
nieuwe burgemeester 

 Het bestuur heeft op 1 mei jongsteden een prettig 
kennismakingsgesprek gevoerd met wijkagent Mulder. Iedereen kende 
elkaar al, maar het was prettig om dit gesprek te voeren in de 
hoedanigheid als bestuur van de stichting. Wijkagent Mulder heeft 
aangegeven het prettig te vinden om weer thema- en informatieavonden 
te organiseren zoals in het verleden. Daarom is afgesproken om voor na 
de ramadan een nieuwe afspraak in te plannen om een gedetailleerd 
themaproject te bespreken.  

 De voorzitter zal op korte termijn een afspraak maken met de nieuwe 
burgemeester van Woerden voor een kennismakingsgesprek.  

 

P 6. Afsluiting Rachid 

 
P = Procedureel, I = Informatief, M = Meningvormend, B = Besluitvormend, E = Evaluatie 


