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Geacht Col lege van B & W 
Naar aanleiding van het gesprek 12 juli 2012 met en van Stichting De Welle deze brief. 
Het gesprek heeft plaats gevonden met mevrouw Spierings en de heer Hazebroek namens het bestuur van Wijkvereni-
ging Groot Lochter. Onderwerp van gesprek zou zijn communicatie binnen het project Buurt aan zet. De toon van het 
gesprek was van dien aard dat wij ons genoodzaakt voelen deze brief te schrijven. 

O p 31 januari 2012 was de startavond van Buurt aan zet. Die avond werd gezegd dat Stichting de Welle ondersteunend 
zou zijn voor het project Buurt aan zet en de Wijkvereniging. Het afgelopen halfjaar is de communicatie verre van opti
maal geweest. Mailtjes, sms en telefoon werden moeizaam beantwoord. Hier is meerdere keren over gesproken. 

De organisatie van diverse bestaande activiteiten (zoals: de bingo, kinderbingo, breien en haken, NL Doet, vrij dansen) 
worden gepresenteerd als zijnde activiteiten van stichting de Welle. 

Door werd te kennen gegeven dat wij onze zaken niet op orde hadden en hebben. De uitspraken van 
zoals: "Het wijkgebouw is niet alleen van de wijkvereniging", "Als jullie niet met ons samenwerken zoals 

wij dat willen, dan richt ik wel een nieuwe wijkvereniging op." en "Ik heb geprobeerd hier een goed bestuur neer te 
zetten, maar dat is mij niet gelukt!", ervaren wij als zijnde zeer respectloos en buiten proportioneel, 
meldt tijdens het gesprek met enige regelmaat dat zij gebiedsgericht werkt. Zij moet zich echter realiseren dat dit niet 
kan zonder alle vrijwilligers uit de wijk. Al gedurende het gehele project worden wij door "De Welle" voorbij gelopen 
en geeft men ons het gevoel niet serieus genomen te worden. 

eist van het wijkbestuur voor 21 juli 2012 antwoord te geven op haar eisen. Wij als bestuur wensen 
hieraan geen gehoor te geven. Wij willen wel graag door met het goede initiatief Buurt aan Zet. Wij zien hierin de 
meerwaarde voor de wijk en zijn vereniging. Echter niet op deze manier en niet met het mes op de keel. Wij willen als 
een volwaardige partner worden beschouwd ook in de communicatie richting de wijk. 

Met vriendelijke groet, 

Wijkbestuur Groot Lochter; 
Mw. E.D. Spierings-Pultrum (Voorzitter), 
Dhr. RH. Hazebroek (Secretaris), 
Dhr. R.L Knobben (Penningmeester), 
Dhr. L. Jurriën, 
Dhr. A .J . Beumer. 
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