Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ B.O.L.
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
13 maart 2017
Aanwezig: Martin de Wit, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw, Kees
Touw, Marinus Rintel, Jannie Janssen (notulen)
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Op verzoek van Hans Stoop begint de vergadering om
19.00 uur omdat Hans andere verplichtingen heeft deze avond.

2.

Voetbalveld Bosgroet
Hans Stoop bedankt de aanwezigen dat iedereen bereid was om de vergadering een half
uur eerder te laten beginnen. Er zijn ontwikkelingen omtrent het voetbalveld. Iedereen
heeft per e-mail de acties ontvangen die de afgelopen tijd door Hans Stoop en Renee zijn
verricht. Er is een offerte voor de aanleg van het voetbalveld van een totaalbedrag van
45.000 euro. Door verschillende donateurs is globaal 20.000 euro toegezegd. De Rabobank
heeft een Fonds Coöperatief Dividend. Dit fonds is er voor activiteiten die de leefbaarheid in
de lokale samenleving vergroten. In de commissie van dit fonds is de aanvraag voor het
voetbalveld gehonoreerd. Hans Stoop heeft hiervan een bevestiging ontvangen. Het exacte
bedrag is nog niet bekend. Bij het Unive-ledenfonds heeft Hans Stoop ook een aanvraag
gedaan. Tevens bij het Zilveren Kruis Achmea. Anita Touw adviseert om ook de Rotary te
benaderen. Ina Bonsel is van mening dat de voetballers ook wel genoegen nemen met
kleinere prijzen tijdens het voetbaltoernooi. Het geld wat overblijft van het prijzengeld zou
dan ook gebruikt kunnen worden voor het voetbalveld. Ook een optie zou kunnen zijn dat
de deelnemende teams een bijdrage doen. Ina Bonsel adviseert om een collecte te houden
in de wijk. Hiervoor is wel een vergunning nodig die aangevraagd dient te worden bij de
gemeente. Ina Bonsel adviseert tevens om alle toezeggingen zwart op wit te hebben.

3.

Notulen vergadering 7 november 2016
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vervolgens goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken
Uitnodiging gangmakersavond Buitenzorg op 22 februari 2017. Jack Lobe is naar deze
avond geweest. Het aantal woningen van Buitenzorg wordt verminderd. Bewoners wonen
zelfstandig en gaan dan zorg inkopen. Dus een heel andere opzet van zorg.
Vraag van een bewoner om een buurtapp op te zetten. Dit omdat In haar straat veelvuldig
brandjes zijn. Na overleg is haar meegedeeld om geen buurtapp op te zetten maar dit met
de bewoners van haar straat op te zetten.

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Hans Stoop en Marinus Rintel zijn bij Kees Touw langs geweest voor de Kascontrole. Beiden
hebben de financiën nagekeken en alles goed bevonden. Kees Touw deelt mee dat hij de
batch voor het lidmaatschap gaat draaien. De jaarlijkse bijdrage blijft 5 euro.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: Martin de Wit en Martha Wiersma gaan naar deze vergaderingen.
Martha Wiersma was aanwezig op de laatste vergadering. Er zijn geen situaties
besproken over onze wijk.



Website: geen problemen.
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Actie

7.



Sporttoernooi: Het voetbaltoernooi is op 15 juli 2017. Contact hieromtrent via de
groepsapp.



Burendag/Rommelmarkt: Mauri Boulos adviseert om een aggregaat aan te
Mauri
schaffen of te huren. We zijn dan niet meer afhankelijk van de openingstijden van de
bibliotheek. Daar is iedereen het mee eens. Mauri Boulos gaat informeren wat de beste
optie is huren of kopen.



Rabofietsdag: De Rabofietstocht is volgend jaar op 10 juni 2017. Martin de Wit gaat
de wijkraad voor deze fietstocht opgeven. Het is een mooie aanvulling van de kas.

Rondvraag
Marinus Rintel heeft al 3 maal problemen gehad met de klep van warmwaterleiding van de
HVC.
Marinus Rintel stelt voor om de wijkagent uit te nodigen voor een vergadering van de
wijkraad. Men is hier geen voorstander van omdat de wijkagent toch niet veel kan vertellen
i.v.m privacy.
Martha Wiersma was erg enthousiast om mee te gaan doen met de Landelijke
Opschoondag op 25 maart 2017. Nu blijkt dat het WNK onze wijk al keurig heeft
achtergelaten en het dus niet veel zin heeft om met een paar mensen de wijk in te gaan.
Martha Wiersma adviseert om volgend jaar eerst de belangstelling te meten onder de
wijkbewoners via de website, Facebook en een oproep in het Langedijkertje.
Martha stelt voor om dit jaar weer een barbecue te houden. Iedereen vindt dit een leuk
idee en besluit om de barbecue te houden op 26 augustus met een zgn. Amerikaanse
inslag.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
6 november 2017
Aanvulling: Een heel goed resultaat voor het vele werk van Hans Stoop: de bijdrage van
de Rabobank is 10.000 euro.
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