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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
16 november 2015
Aanwezig: Martin de Wit, Kees Touw, Anita Touw, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Marinus Rintel, Ina Bonsel,
Hans Stoop, Jack Lobe, Jannie Janssen (notulen)
Afwezig: Ben Bijlsma
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.

Notulen vergadering 24 augustus 2015

Actie

Naar aanleiding van de notulen
Hans Stoop heeft e-mails verstuurd naar bedrijven met de vraag of er interesse is in een
voetbaltoernooi voor bedrijven in deze wijk. Slechts 2 bedrijven hebben interesse getoond.
Van de overige bedrijven is niets vernomen. Hieruit blijkt dat er dus weinig interesse voor
is.
Mauri Boulos heeft telefonisch van de HVC vernomen dat er een vergadering is geweest
met de gemeente en de bewoners van de Westerdel. Deze bewoners hebben net als wij
problemen met het uiterlijk van het gebouw van de stadsverwarming. Er is nu goedkeuring
om ter verfraaiing van het gebouw hoge bomen te plaatsen.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Uitnodiging van Habion voor een bijeenkomst om mee te denken hoe houden wij
Buitenzorg open voor de bewoners van Langedijk. Jack Lobe heeft deze bijeenkomst
bijgewoond.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw doet verslag van de financiële positie van de wijkraad. Hans Stoop en Ina
Bonsel zijn bereid om dit jaar de kascontrole te doen. Zij maken eind januari een afspraak
met Kees Touw.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Rommelmarkt/burendag: De rommelmarkt was ook dit jaar weer een succes. Het
weer was ook dit jaar weer geen spelbreker. Om meer bezoekers te trekken wordt er
volgend jaar een advertentie geplaatst. Misschien is Rodi dan wel bereid om ook een
artikel te plaatsen in de Koerier en het Langedijker nieuwsblad. Helaas zijn er dit jaar
een aantal reclameborden verdwenen. Ina Bonsel maakt een compliment naar de
organisatie.

•

Website: De website was enige tijd uit de lucht. Dit probleem is inmiddels verholpen.
Marinus Rintel vraagt aan Mauri om op de website te vermelden dat er elke 2e
woensdag van de maand een Repaircafe is in de Binding. De kosten van de kerstkaart
zijn erg hoog en het merendeel van de bewoners lezen de kaart amper. Besloten wordt
om dit jaar de kerstgroeten te doen op de website, facebook en via de e-mailadressen
die bekend zijn. In deze kerstgroet tevens de vermelding van de data van de
verschillende activiteiten en tevens de vergaderdata. Mauri Boulos brengt naar voren
om volgend jaar een wijkschouw te organiseren. Dit in samenwerking met de
gemeente Langedijk. Men kan bijvoorbeeld alvast punten noteren ter verbetering van
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het uiterlijk van de wijk. Dit punt komt in de volgende vergadering terug.
•

6.

Sporttoernooi: Hans Stoop vermeldde in de vorige vergadering geen energie meer te
willen steken in het voetbalveld aan de Bosgroet. Deze plannen zijn nu veranderd. Hij
wil zich er toch nog 1 keer voor inzetten. Hans heeft met 3 bewoners uit de wijk om
tafel gezeten en verschillende plannen ontwikkelt. Ook hebben zij een bijeenkomst
gehad met de gemeente en de wethouder. Uit dit gesprek kwam dat de gemeente in
ieder geval geen budget heeft voor het voetbalveld. Een optie is nu om het bedrag
voor aanleg van het voetbalveld middels crowdfunding bij elkaar te krijgen. Hans gaat
nu meerdere grote ondernemingen benaderen. Hij zet op papier welke bedrijven hij
gaat benaderen. Misschien wil het Oranjefonds een bijdrage leveren. De Wijkraad uit
zijn waardering naar Hans voor zijn inzet.

Rondvraag
Hans Stoop informeert naar de subsidiemogelijkheden van de gemeente Langedijk
bijvoorbeeld voor het sporttoernooi. Jannie Janssen zegt dat dit nu per activiteit
aangevraagd moet worden maar dat er een uiterste aanvraagdatum geldt. Zij kijkt dit na.
Hans Stoop vraagt zich af of er misschien belangstelling is voor activiteiten voor
volwassenen zoals klaverjassen of Keezen. Martin geeft aan dat in de wijk heel moeilijk een
locatie te vinden is. Men vraagt zich af of er belangstelling voor is.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergaderingen:
1 februari 2016
11 april 2016
23 mei 2016
11 juli 2016
5 september 2016
7 november 2016
Voetbaltoernooi:
6 maart 2016
Rabofietstocht
11 juni 2016
Sporttoernooi
9 juli 2016
Burendag
24 september 2016
De teambuilding is op zaterdag 3 september 2016.
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