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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
25 september 2012
Aanwezig: Martin de Wit, Hans Stoop, Mauri Boulos, Anita Touw, Kees Touw, Jack Lobe, Helga Hink
Jannie Janssen (notulen)
Afbericht: Ina Bonsel, Ben Bijlsma, Martha Wiersma
1.

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

2.

Verslag vergadering 19 juni 2012
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Activiteiten Binnenmikke
Helga Hink is uitgenodigd om een toelichting te geven over de activiteiten die al
gerealiseerd zijn in de Binnenmikke. Tevens is zij in de vergadering aanwezig om zich te
oriënteren wat er voor wensen leven voor activiteiten die wellicht georganiseerd kunnen
worden in de Binnenmikke. Op dit moment is er in de Binnenmikke een Doet en Ontmoet
groep. Dit is een laagdrempelige groep van mensen die behoefte hebben om elkaar te
ontmoeten.
Martin de Wit geeft aan dat de gemeente een hele hoge huurprijs vraagt en daarin nogal
star is. Activiteiten organiseren kost veel tijd en dit is een probleem door de onderbezetting
van het bestuur De Wijkraad heeft 2 jaar achtereen een “Wijk te Kijk” dag georganiseerd.
Vooral in het tweede jaar was er weinig belangstelling van de bewoners. Om de wensen
van de bewoners te peilen is het een goed idee om een enquête te houden door middel
van een flyer die huis aan huis verspreid wordt. Helga Hink vraagt om de ideeën door te
mailen naar haar e-mail adres. Martin bedankt Helga Hink voor haar komst.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw gaat de leden die nog niet betaald hebben een herinneringsbrief sturen.

5.

Ingekomen stukken
Een bewoner heeft geklaagd bij de gemeente over de zandhopen bij de westelijke randweg
en heeft van deze brief een kopie naar de wijkraad gezonden. Tevens is in deze brief
aangekaart dat de plannen van de Westelijke Randweg gewijzigd zijn. Martin de Wit vraagt
aan de gemeente of het wellicht mogelijk is om de zandhopen af te dekken zodat het zand
niet meer kan wegwaaien.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•
Bouwdorp: Ook dit jaar was het Bouwdorp weer een mega succes. Er hebben 210
kinderen deelgenomen. Heel jammer was dat dit jaar het Bouwdorp tegelijkertijd werd
georganiseerd met de Sportweek zodat kinderen moesten kiezen. Heel leuk was dit
jaar de deelname van de bouwcrew in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Om het
vandalisme te beperken heeft een aantal leden van deze bouwcrew geslapen in de
bus. Volgend jaar is het voor de 10e maal dat het Bouwdorp wordt georganiseerd. Er
moet nog een andere locatie gevonden worden in verband met de uitbreiding van het
winkelcentrum.
•
Dorpsplatform: De vergadering van het Dorpsplatform is verschoven naar 18
oktober.
•
Website: 1% van de leden heeft zich slechts opgegeven om de nieuwsbrief digitaal te
ontvangen. Op de website zal vermeld worden: de Doet en Ontmoet groep en de
Nacht van de Nacht. Graag de tekst voor 21 oktober aanleveren bij Mauri.
•
Sporttoernooi: Het voetbaltoernooi was een groot succes. 170 kinderen hebben

1

Actie

•

meegedaan aan het voetbaltoernooi. Het terrein achter de Admiraalsgroet is goed
bevallen. Door het zeer slechte weer is het volleybal toernooi niet doorgegaan.
Ondanks toezeggingen van de gemeente zijn er nog geen vorderingen om het
voetbalveld aan de Bosgroet op te knappen.
Burendag: Het was heel jammer dat het Langedijkertje geen artikeltje had geplaatst.
Misschien was dit de reden dat er minder publiek was dan vorig jaar. Ondanks de lage
opkomst waren de deelnemers aan de rommelmarkt wel tevreden over de omzet.
Helaas was de bijdrage van het Oranjefonds bijna gehalveerd.

7.

Rondvraag
Helga Hink bedankt voor de uitnodiging en vond het bijzonder om bij de vergadering
aanwezig te mogen zijn.
Jack Lobe verzoekt om in het vervolg de datum van de volgende vergadering in de
notulen te vermelden.
Marinus Rintel stuurt een schrijven naar Martin de Wit over het ecologisch inrichten van
sloten.
Hans Stoop heeft bij de opening van het sportveld in de Mayersloot Marlies Maat
gesproken over het sportveld aan de Bosgroet. Zij heeft toegezegd dat er binnenkort een
uitnodiging komt om rond de tafel te gaan zitten.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
De volgende vergadering is op dinsdag 4 december 2012.
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