Concept notulen BEL Wijkraad op 28 september 2020
1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
Voorzitter Jan Theunissen opent de vergadering om 20 uur. In totaal zijn er 13 aanwezigen
waaronder drie bestuursleden. Er volgt een korte voorstelronde.
Felix vertelt dat hij in februari/maart heeft aangegeven dat hij wil helpen bij zaken als vervoer
naar het ziekenhuis e.d. Hij heeft hierop niets gehoord, dus iedereen kan alsnog zijn kans grijpen.
2. Notulen & afspraken van de Wijkraad van 16/9/2019 en de ALV van 9/12/2019
De notulen van beide genoemde bijeenkomsten worden ongewijzigd goedgekeurd.
Omdat Arno geen geld heeft aangevraagd bij de BEL, zou Roos graag zien dat we hem nogmaals
vragen of hij subsidie van de BEL wil ontvangen (is afgehandeld).
3. Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.
4. Wijkzaken
a. Activiteiten van hoven & werkgroepen
• Martin O vertelt dat de werkgroep energie monitoring weer actief is. Hij monitort gas,
water, elektriciteit en fijnstof in de wijk. Hij is de contactpersoon voor elke vraag over
monitoring. Martin wil graag ondersteuning vanuit de BEL voor meer en betere
meetapparatuur. Hij gaat een aanvraag bij de BEL indienen.
• Gerwin vertelt over de laatste ontwikkelingen bij Thermo Bello. Er wordt gezocht
naar versterking van het bestuur met één lid, liefhebbers kunnen zich aanmelden.
Daarnaast is er een statutenwijziging in de maak die o.a. de geografische beperkingen
van de TB activiteiten gaat opheffen.
Verder is er aandacht voor de verschillende onderdelen van het wijkenergieplan.
Omdat er veel variatie is in de wijk, zijn er veel aparte opgaves. TB ondersteunt de
hoven indien gewenst.
Tevens gaat TB het eigen gasverbuik reduceren (dat omvat nu ca. 15-20 % van de
warmteopwekking). Ze zijn nog druk bezig met het zoeken van de juiste oplossingen.
Verbeteringen van het systeem worden nu al uitgevoerd als voorbereiding om de
grotere veranderingen later (waaronder een nieuwe pomp).
Tenslotte is er enige tijd geleden een lek gevonden in het wijkwarmtesysteem (2 m3
waterverlies per dag). Er wordt druk gezocht naar de locatie van het lek waarbij een
koudeperiode het vinden ervan zou kunnen helpen.
• De voorzitter lanceert het idee van een mogelijke nieuwe werkgroep CO2-reductie.
Hij zoekt medestanders voor wijkbrede ondersteuning. Martin O wil met alle plezier
meedoen via monitoring. Een inventarisatie maken zou de eerste stap moeten zijn.
b. Woonprojecten
• Zowel het Kwintet als de Twijgenhof zijn begonnen aan het vergunningentraject voor
hun tiny houses waarbij de Twijgenhof zo’n drie maanden voorligt op het Kwintet.
c. Overige projecten
• Roos en Jan bemensen Lanxzij (zorg in de wijk). Er zijn al geruime tijd geen
hulpvragen of reacties meer uit de wijk geweest en ze vragen zich af of Lanxzij wel
moet blijven bestaan. Volgens Arjen is onbekendheid het grote probleem. Er wordt
afgesproken dat de BEL als loket gaat fungeren met Jan T als contactpersoon.
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Joke en Bauke geven aan dat de bewoners die langs het Douwes Dekkerpad wonen,
overdag en ‘s nachts veel last hebben van stank van uitlaatgassen en lawaai van
brommers en scooters terwijl die daar helemaal niet mogen komen (het is een
fietspad!). Kan dit pad niet uitsluitend voor voetgangers en fietsers worden bestemd
door de gemeente? Martin vertelt van de plannen in het kader van het GVVP
waardoor het DD-pad mogelijk wordt omgevormd tot wandelpad.
Arjen vermeldt de petitie tegen de plannen rond de watertoren. Er staan volgens hem
veel fouten in maar de interesse is groter geworden. Op 8/10 is er een bijeenkomst op
initiatief van Jan T met alle betrokken (hoor en wederhoor).

5. Jubileum 2020
Martin geeft een overzicht van de het geplande jubileumprogramma voor 11-12-13 juni 2021.
Felix vraagt wat de doelgroepen voor het festival zijn en hoe je mensen uit Parijsch hier naartoe
trekt. De voornaamste doelgroepen zijn de inwoners van Culemborg en omgeving, en mensen die
geïnteresseerd zijn in duurzaam wonen en meer. Arjen memoreert dat de (maandelijkse?)
beklimming van de watertoren mensen van buiten naar de wijk trekt.
6. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
a. Felix merkt op dat het Welkomstcomité nog niet bij hem langs is geweest. Dat zal te maken
hebben met corona. Hij stelt een bezoek wel op prijs, ook om informatie over de wijk en de
werkgroepen te verkrijgen.
b. Felix meldt dat de HR Holststraat in de zomer erg te lijden heeft gehad van hittestress omdat
er vrijwel geen hoge bomen zijn die zorgen voor schaduw op de straat. Het zou goed zijn als de
bewoners naar oplossingen zoeken (misschien samen met Terra Bella en de gemeente?).
7. Datum volgende wijkraad: maandag ??/3/2021 in Het Rondeel
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22 uur.
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Culemborg, 30 oktober 2020.

