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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
18 juni 2013
Aanwezig: Jack Lobe, Martin de Wit, Hans Stoop, Ina Bonsel, Ben Bijlsma, Kees Touw, Anita Touw, Marinus
Rintel, Jannie Janssen (notulen)
Afbericht: Martha Wiersma
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

2.

Verslag vergadering 9 april 2013
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Deze avond is er een actie georganiseerd in het gemeentehuis door Waterrijk Langedijk
tegen de plannen van het niet doorgaan van de doorvaarbaarheid. Martin de Wit vindt het
vreemd dat de wijkraad als belanghebbende partij niet op de hoogte is gesteld van deze
actie.

Actie

Martin de Wit en Martha Wiersma zijn naar de druk bezochte info avond geweest over het
project kruispunt N242. Het is een ingrijpend project. Er worden 2 fietstunnels aangelegd
en 1 fietsbrug ter hoogte van de Stationsweg.
De RABO fietstocht was een erg leuke tocht met gelukkig droog weer. De deelname heeft
300 euro opgeleverd.
Kees Touw meldt dat er geen mededelingen zijn over de financiële positie
4.

Ingekomen stukken
Er zijn een paar brieven binnengekomen van bewoners over het wijzigen van de plannen
betreffende de doorvaarbaarheid bij het winkelcentrum Broekerveiling.
Martin de Wit heeft samen met Ina Bonsel een brief opgesteld en naar het College van
B & W en naar de gemeenteraad verzonden om ons ongenoegen te uiten over deze
wijziging.
De doorvaarbaarheid is in alle brochures en op informatie bijeenkomsten voor toekomstige
wijkbewoners beloofd. Ook tijdens de informatie bijeenkomst over de uitbreiding van het
winkelcentrum in november 2012 stond op de tekening de vaarverbinding langs de
Binnenmikke ingetekend. Ook is het voor de veiligheid op het water van groot belang dat
deze waterrijke wijk op twee plaatsen wordt verbonden met open vaarwater. Met de
aansluiting van het water van de nieuwe wijk Westerdel zal dit alleen maar verergeren.
De wijkraad is ook niet geïnformeerd over de wijziging van de plannen.
Iedereen vindt het een heel goede brief. De brief stuurt Jannie Janssen middels een e-mail
naar de briefschrijvers. Mauri Boulos tuurt deze brief naar de ons bekende e-mail adressen
van de bewoners.

5.

Aanschaf geluidsinstallatie
Besloten wordt om vooralsnog de geluidsinstallatie te huren bij het sportservicepunt.

6.

Aanschaf reclameborden
Mauri Boulos heeft eind mei een verzoek ingediend bij HVC en heeft nog niets van hen
vernomen. Na enige discussie wordt besloten wordt om de aanschaf van de reclameborden
nog uit te stellen.
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7.

Westerdel
Ina Bonsel heeft via de gemeente vernomen dat in eerste instantie in deze nieuwe wijk
huurwoningen komen. Als er problemen ontstaan, gaan de bewoners naar de
woningcorporaties met klachten e.d.

8.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Bouwdorp: 190 kinderen hebben zich ingeschreven. Het maximum aantal kinderen is
230 dus er kunnen nog een aantal kinderen bij. Mauri Boulos gaat op de website
vermelden dat er nog plaats is. De sponsors hebben positief gereageerd. Het terrein is
nog erg zanderig. Hopen op een bui regen zo dat het gras wat gaat groeien. Martin de
Wit heeft toezegging van Intertent voor het leveren van nog een tent. Omdat het
Bouwdorp voor het 10e jaar wordt georganiseerd is er voor elk kind een rugtas ook is
er op vrijdag ter afsluiting een ballonnenwedstrijd.

•

Dorpsplatform: Het dorpsplatform gaat door in een afgeslankte vorm. De agenda
van het dorpsplatform wordt naar de wijkraad verzonden zodat wij per vergadering
kunnen kijken of er een agendapunt voor ons belangrijk is zodat er een afgevaardigde
van het wijkteam naar de vergadering gaat.

•

Website/Slootje: De domeinnaam die op naam van Nettune stond is omgezet naar
de naam van de Wijkraad. Er is geen kopij voor de digitale versie van het Slootje. Kopij
blijft moeilijk te realiseren.

•

Sporttoernooi: 175 a 180 kinderen hebben zich aangemeld, zodat er 33 teams zijn
samengesteld. Door het grote aantal teams is de laatste prijsuitreiking pas om 21.15
uur. Hans Stoop heeft ook dit jaar over sponsoring van het toernooi niet te klagen. De
animo voor het volleybal toernooi is niet groot. Besloten wordt om het
volleybaltoernooi te verplaatsen naar 1 september, wellicht is er dan meer animo.
Mauri Boulos zet deze wijziging op de website. Vervolgens ontstaat er een discussie
over het wel of niet plaatsen van een fooienpot. Besloten wordt om dit niet te doen.

•

9.

Rommelmarkt: Gaat in ieder geval dit jaar door. Jannie Janssen deelt mee dat het
Oranjefonds geen bijdrage doet voor dergelijke activiteiten zodat het los gezien moet
worden van de Burendag. Martha Wiersma en Jannie Janssen gaan door met de
voorbereidingen. De datum is zaterdag 21 september.

Rondvraag
Hans Stoop brengt onder de aandacht dat het sporttoernooi volgend jaar voor de 10e keer
wordt georganiseerd. Danny Hesp nodigt waarschijnlijk voor dit decennium een AZ-speler
uit.
Ben Bijlsma bedankt de Wijkraad voor het bloemetje dat hij heeft ontvangen tijdens zijn
ziekte.
Jack Lobe vindt het aanzien van de HVC centrale nog steeds een aanfluiting. Jack heeft
een leuke buurtdag gehad met de bewoners van de Bosgroet. Het was een leuke
ontmoetingsdag met de bewoners.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
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