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Sponsors van
`t Slootje

Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel: 0226-312891

Kent u nog iemand die geen lid is van
wijkraad Mayersloot -West
maar het wel wil worden?
Hij/zij kan dan een bezoekje brengen aan
onze nieuwe website:
www.mayerslootwest.info
Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.
Dit bedrag kan worden overgemaakt naar
rekeningnummer 3108.67.827 o.v.v. naam,
adres, en de mededeling NIEUW LID.

De Helling 2
Sint - Pancras
Tel: 072-5641307

Bezoek onze nieuwe website
www.mayerslootwest.info

Wijkblad van Mayersloot-West
WIJKRAAD
MAYERSLOOT-WEST Kwartaal 3, Nummer 5

november 2006

BESTUURSMEDEDELING / Oproep algemene ledenvergadering
Onze voorzitter, de heer J.W. Schippers treedt, zoals bekend, af en stelt zich in
verband met een nieuwe werkkring NIET herkiesbaar. In onze eerstvolgende
vergadering, op 20 november a.s., zal een nieuwe voorzitter worden benoemd.
Ik nodig u uit om hierbij aanwezig te zijn.
Plaats: vergaderruimte wijkraad, ingang OBS Phoenix, Keppelsloot 6 te Broek op
Langedijk, Aanvang : 20.00 uur
Namens het dagelijks bestuur van de wijkraad,

Dulleweg 4
Broek op Langedijk
Tel: 0226-313833
www.binkbouw.nl

Jellie Wit-Barten / secretaris

Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ Broek op Langedijk
E-mail: secretaris@mayerslootwest.info

NetTune bv

Voorburggracht 311
1723 HP
Noord-Scharwoude
Tel: 0226-410290
Fax: 0226-315175
Website & email
Domeinnamen
Servers & Internet

`t Slootje

Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321378
F: 0226-313708

info@
tapijtengordijncentrum.nl

Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321353
Fax: 0226-313708

info@deknuffel.nl

Van de Penningmeester
Geachte wijkbewoner,
We zitten al weer in november. 10 Maanden hebben de bewoners van De
Mayersloot-West de gelegenheid gehad om zich aan te melden als lid van de
wijkraad. Per saldo hebben zich momenteel 194 huishoudens aangemeld.
Diverse mensen hebben naast het lidmaatschapsgeld van € 5.- ook nog gedoneerd.
Heel erg bedankt. Uiteindelijk zijn er nog 4 onbekende leden, waar ik het adres
niet van door heb gekregen. Het gaat om: De fam. Stroe, A. Jansen, Dekker en
Giskes en als laatste J.W. van Teeckelenburgh. Mocht U deze mensen kennen of
eventueel buren zijn, maakt U hen er dan alsnog op attent, dat hun adres niet bij
mij bekend is.
Zij hebben dus geen Slootje ontvangen. Mijn adres is Schildersloot 34, tel.: 320381
E-mail: penningmeester@mayerslootwest.info
Nogmaals dank, dat u lid bent geworden.
Kees Touw (penningmeester)
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Vuilnisbakken

Botenhelling in de laagwatersloot

Het nieuwe beladingsysteem van de vuilnisauto vereiste een andere opstelling van
de vuilnisbakken. In fase 1 bleek dat er daarvoor te weinig ruimte was, omdat daar
langs de straten juist voornamelijk grasstroken zijn. Op verzoek van de wijkraad
heeft de betrokken gemeenteambtenaar met twee wijkraadsleden overleg gehad
over de nieuwe opstelplaatsen. In een eerdere uitgave van ’t Slootje heeft u hiervan
een verslag kunnen lezen. De nieuwe
opstelstroken zijn inmiddels aangelegd op de
door ons voorgestelde wijze: Langs de straat
een schuine opsluitband, zodat de bak er
gemakkelijk opgetrokken kan worden. Een
strook van ten minste drie tegels breed,
waardoor je niet op het gras (en wellicht in de
hondenpoep) hoeft te lopen. Ook zijn er op
meerdere plaatsen stroken aangelegd, zodat
niet alles bij één huis voor de deur staat. Op
deze manier is een goede oplossing ontstaan
voor het vuilnisbakkenprobleem. De wijkraad is
tevreden dat zij hieraan een bijdrage heeft
kunnen leveren. U als wijkbewoners kunt er aan
meehelpen om het straatbeeld netjes te houden door de bak pas op de ophaaldag
neer te zetten en ’s avonds weer terug te halen.

Tijdens de wijkschouw die gehouden werd in september 2005 heeft de wijkraad aan
de gemeente voorgesteld om een botenhelling in de laagwatersloot van de wijk aan
te leggen. Naast de brug tussen de Amelsgroet en de Zomersloot zou daarvoor
voldoende ruimte komen als het
nieuwbouwplan was gerealiseerd.
De medewerkers van de
gemeente die meeliepen met de
wijkschouw zagen daartoe wel
mogelijkheden. In een brief die
we na afloop van het College
ontvingen stond dat er, indien de
financiële ruimte het toeliet, een
botenhelling zou worden aangelegd.
Toen alle woningen waren opgeleverd en de bestrating werd aangelegd waren we dus benieuwd
of er nog aan de helling was gedacht. En, ja hoor, de botenhelling is aangelegd in de
hoek naast de nieuwe woningen aan de Amelsgroet.
De bestrating is gemaakt van grasbetontegels die doorlopen in het water. Daardoor
kan men de boottrailer een stukje het water inrijden en de boot op de trailer
trekken. Een prima oplossing voor de bewoners aan de laagwatersloot, die hun
boot uit de sloot wil halen.

P.S; voor een aantal opstelplaatsen is de Wijkraad nog in overleg met de Gemeente.
Heeft u zelf als gebruiker nog tips, neem dan contact met ons op.

Verloskundigen praktijk De Zon
Pompesloot 114 (De Binnemikke)
1721 HH Broek op Langedijk
Tel: 0226-345730, Fax: 0226-345740
Spoed tel: 020-5923881
www.dezonverloskunde.nl
E-mail: info@dezonverloskunde.nl

