Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ Broek op Langedijk
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

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

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bedankt Jannie Janssen voor de gastvrijheid.

2.

Notulen vergadering 1 juni 2015

Actie

Naar aanleiding van de notulen
Hans Stoop geeft aan dat hij wel aanwezig was op deze vergadering. Hij stond niet vermeld
bij de aanwezigen.
Het Bouwdorp is erg goed verlopen. De organisatie van het Broeker bouwdorp loopt dan
ook al heel lang mee. Martin de Wit merkt op dat zij een goede leerschool hebben gehad
aan Ina Bonsel en Anita Touw.
Ina Bonsel is door de organisatie van het bouwdorp gevraagd om de mooie bouwwerken te
jureren.
Het Bouwdorp ontvangt geen financiële steun meer van de Wijkraad.
De Rabofietstocht was een erg leuke tocht. Er is gefietst met 9 personen zodat er een leuk
bedrag is binnengehaald.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Jack Lobe wil van de gelegenheid gebruik maken om de Wijkraad te bedanken voor de
mooie bos bloemen die hij ter gelegenheid van zijn 60 jarig huwelijksjubileum heeft
ontvangen.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw is met vakantie er zijn geen medelingen omtrent de financiële positie. Ook het
Bestuur heeft geen mededelingen.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Rommelmarkt/burendag: Voor een dergelijk evenement is een meldingsplicht
vereist van de gemeente. De rommelmarkt is inmiddels gemeld bij de gemeente door
Jannie Janssen. Martha gaat eind van de week naar Rodi Media met de vraag om de
tekst van de rommelmarkt te plaatsen. Ook een vermelding in “Langedijk informeert”.
Martin de Wit plaatst een melding op websites over rommelmarkten. Afgesproken is
dat Kees Touw de reclame borden plaatst. Mauri Boulos plaatst een oproep op
Facebook. Martha Wiersma laat weer flyers drukken en plaatst deze 1 week van
tevoren op diverse plaatsen. Jannie Janssen informeert Atelier 6 en de beheerder van
de Binding. Nu maar hopen op mooi weer zodat het weer een gezellige Burendag
wordt.
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6.

•

Website: geen opmerkingen. Martha Wiersma geeft een compliment over de
duidelijke website.

•

Sporttoernooi: Het sporttoernooi is net als in de afgelopen jaren weer een succes
geweest. Ongeveer 180 kinderen hebben een prachtige dag gehad. Dit mede door de
hulp van de vrijwilligers en de omwonenden die voor stroom en water zorgden. Danny
Hesp was toch bijna de hele dag aanwezig. De fooienpot heeft 70 euro opgeleverd. 23
augustus was er nog een volleybaltoernooi georganiseerd met 6 teams.

Rondvraag
Jack Lobe ergert zich aan de aanblik van het HVC gebouw. De Wijkraad heeft in het
verleden dit al meerdere keren aangekaart bij de HVC, dit zonder resultaat.
Marinus Rintel merkt op dat de prijs van de warmte die HVC levert erg hoog is.
Opgemerkt wordt door de wijkraad dat in dit bedrag ook het onderhoud zit. De bewoners
van de wijk zouden na 15 jaar wonen in een wijk met een gasaansluiting ook toe zijn aan
een nieuwe CV ketel.
Hans Stoop heeft het plan om een bedrijven zaal voetbaltoernooi te organiseren dit
samen met Rene. In de volgende vergadering komt hij hierop terug.
Hans Stoop heeft een nietszeggende e-mail terugontvangen van de heer Engberts over
het voetbalveld en hij heeft besloten om er niet meer op te reageren.
Ben Bijlsma stelt voor om een paalzitwedstrijd te organiseren. De Wijkraad vindt het een
leuk idee maar niet geschikt voor onze wijk. Martin de Wit vindt het wel fijn dat men
meedenkt over nieuwe activiteiten.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
16 november 2015
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