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Structuur SRM en voorstellen bestuur (vanaf 1 maart 2017) 

 

Stichtingsbestuur:  - Voorzitter Rob van Duuren 

     - Secretaris Arthur Hulsebos 

     - Penningmeester Jans Berger 

 

De Stichting SRM heeft een operationele werkgroep die rechtstreeks ressorteert 
onder het Stichtingsbestuur 

 

Werkgroep  : - Voorzitter Peter Rijkenberg 

     - Vicevoorzitter Dick Meijer 

     - Secretaris Berend Homan 

 

 

 



Voorstellen wijkhoofden 

 

Monnickendam is opgedeeld in zes wijken,  

met iedere een eigen contactpersoon welke  

direct onder de werkgroep vallen.  

 

Binnenstad  : Gerrit Oosting 

Oranjewijk  : Ingeborg Bloem-Hulleman 

Markgouw  : Gertie van Leeuwen-Persoon 

Ringshemmen : Anne Feenstra 

Spil/Ooster Ee : Jaap Waterlander 

Binnen-/Buitengouw: Bas Bouter 

 

 

 



SRM ‘nieuwe stijl’  

 

• Voor 1 maart 2017 fysieke periodieke bijeenkomsten in het Weeshuis en een 
ondersteunende website met veel en actuele informatie. 

 

• Na 1 maart 2-wekelijkse communicatie via Facebook, maandelijkse 
advertentie in Prettig Weekend en als toevoeging op de website, de 
mogelijkheid om een enquête te doen. 

 

      Een Facebook ‘post’ komt afhankelijk van het onderwerp bij tussen de 

      2.000 en 12.000 personen terecht. Vanzelfsprekend ook bij  

      niet-Monnickendammers, maar het is een efficiënte manier gebleken om     

      snel informatie en/of issues te delen. 

 

 



• Communicatie via het sturen van een email aan de wijkhoofden. Op de site 
van de SRM zijn de mailadressen te vinden.  

      Ook wordt daarnaar via een Facebook ‘post’ regelmatig verwezen. 

 

• De wijkhoofden zijn bekend en kunnen door mede-bewoners uit betreffende 
wijk, direct aangesproken worden. 

 

 

 

 



Overleg met de gemeente op 20 november jl. 

 

Op 7 november heeft een delegatie van de SRM met vertegenwoordigers van de 
gemeente de ‘Schouw 2017’ gedaan. 

Daar zijn diverse punten besproken die terug te vinden zijn op de website nadat 
de gemeente inhoudelijk daarop heeft gereageerd.  

Met name betreft het achterstallig onderhoud, gevaarlijke situaties mbt verkeer 
en wenselijke aanpassingen/veranderingen die per fiets werden bekeken. 

 

Op 20 november heeft de werkgroep overleg gehad met Wethouder Gabriëlla 
Bekhuis en Hoofd Openbare Werken Patrick Verkroost. 

Hierbij de agenda met onze toelichting wat daarover werd besproken. 

 

 

 



 

 

 

 



Gemeentelijke fusiewens inwoners Monnickendam? 

 

Actueel is (en het wordt steeds belangrijker) om aan te geven wat de bewoners 
van Monnickendam vinden welke buurtgemeente de voorkeur heeft om in de 
toekomst mee te fuseren. 

 

Om daar een mening over te geven zullen vele aspecten onder de loupe 
genomen moeten worden. De politiek zal daar zeker een uitgebreide discussie 
over gaan voeren. In hoeverre vinden we dat de SRM zich daarin moet mengen? 

 

 

 

 

 

 



Rondvraag 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einde avond en bedankt voor uw aanwezigheid en belangstelling 

 

       Peter Rijkenberg 

       Dick Meijer 

       Berend Homan 

 

 

 

 


