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Van onze nieuwe voorzitter
Sinds 20 november 2006 ben ik de nieuwe voorzitter van de wijkraad Mayersloot-West.
Ik wil mij graag daarom ook even op deze manier aan u voorstellen:
Mijn naam is Martin de Wit, ik ben 49 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen.
Ik woon aan de Amelsgroet en werk als verfproductiespecialist bij SIGMA-KALON
(o.a. bekend van de merken Histor en Rambo) in Amsterdam.
Geboren in de Dorpsstraat te Zuid-Scharwoude en daarna 20 jaar in Schagen gewoond.
Sinds een paar jaar weer terug in Zuid-Scharwoude en na zo lang te zijn weggeweest,
had (en heb) ik de behoefte om weer te integreren in de gemeenschap. De wijkraad is
hiervoor een goed uitgangspunt. Het is een groep enthousiaste mensen die er is VOOR en DOOR de
wijkbewoners! Onze vereniging heeft als doel, via een brede en representatieve vertegenwoordiging, een
“spreekbuis”te zijn van en naar de gemeente en zo de leefbaarheid (in vele opzichten) in onze wijk te
waarborgen en waar mogelijk en nodig deze te verbeteren.
Al uw ideeën en suggesties ontvangen wij graag via ons algemene e-mailadres:
secretaris@mayerslootwest.info of in onze postbus, Keppelsloot 4, 1721 HJ, Broek op Langedijk.
Ook is onze website, www.mayerslootwest.info beslist vaker een bezoekje waard! Zet hem bij uw favorieten,
dan blijft u op de hoogte!
Graag tot ziens,
Martin de Wit (voorzitter)

Van de Penningmeester
Geachte wijkbewoner,
2006 is al lang weer afgesloten. Het eerste jaar dat we ons een vereniging mochten noemen.
Om u kort een inzage te geven in de financiële situatie van het afgelopen jaar:
Eind 2006 was in kas: € 190,26 Op de bank stond € 1756,86
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven was + € 1049,59. We hebben het jaar dus positief mogen afsluiten
met een totaal aan middelen van € 1947,12. Mocht u details willen zien, bent u welkom op de volgende
ledenvergadering in de school op 12 maart om 20.00 uur. Als wij als Wijkraad willen blijven bestaan en uw
belangen willen blijven behartigen, dan is een reserve onontbeerlijk. We hebben dan ook besloten in de laatste
ledenvergadering om het lidmaatschap voor 2007 weer vast te stellen op € 5,Enkelen onder u hebben reeds deze bijdrage overgemaakt. Geweldig.
Ons bankrekeningnummer: 3108.67.827 t.n.v. C.P.L. Touw inz. Wijkraad Mayersloot-West.
Vergeet niet uw adres te vermelden. Ik kan u alleen op adres inschrijven als lid.
Alvast bij voorbaat dank voor uw bijdrage voor 2007.
Kees Touw (penningmeester)
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Wijkraadvergadering 29-1-2007
In deze vergadering zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest:
•

Plaatsing 2e brievenbus in onze wijk: We hebben dit verzoek gedaan aan TNT Post. Helaas is dit
verzoek afgewezen.

•

Luilak: Vanuit de gemeente kwam de vraag of wij zitting willen nemen in een werkgroep die
activiteiten tijdens Luilak organiseert. Mark van onze werkgroep Sport gaan hieraan deelnemen.

•

Parkeeroverlast/vuilcontainers Tijmensgroet: Ook hierover is volop overleg en correspondentie
met de gemeente. We wachten de resultaten af!

•

Hondenpoep: medio februari/maart wordt er in onze wijk een hondenpoepzakjes-automaat
geplaatst. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Nieuwsgierig naar de overige punten? Neem een kijkje op onze website, onder het volgende adres:
www.mayerslootwest.info/html/notulen.html. Hier vind u het volledige verslag.
Ook bent u natuurlijk van harte welkom op onze volgende vergadering op maandag 12 maart, aanvang
20.00uur. Plaats: Keppelsloot 4 te Broek op Langedijk (bij de PHOENIX).
Wijkraad Mayersloot-West
Jellie Wit-Barten (secretaris)

Wijkbeheerder
Zoals de gemeente zegt: De wijk maak je met z’n allen !
Vanuit de gemeente wordt veel gedaan om onze wijk zo leefbaar mogelijk te maken. De wijkploegen
signaleren veel tijdens hun werk, maar niet alles ….
Als u dingen wilt melden op welk gebied dan ook die betrekking hebben op onze wijk, dan bent u van
harte welkom op het spreekuur van onze wijkbeheerder, de heer P. Gremmen.
Hij zit elke week voor u klaar op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30uur, in onze
wijkruimte aan de Keppelsloot 4 te Broek
op Langedijk (bij de PHOENIX).
U kunt dan in een persoonlijk gesprek
aandacht vragen voor zaken op het
gebied van wegverharding, openbaar
groen, situaties of mensen die overlast
geven enz. enz.
Kortom: Maak van de gelegenheid
gebruik en zorg zo samen voor een
mooie en leefbare wijk !
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‘STADSVERWARMING IS TE DUUR’
CDA-kamerlid Jan ten Hoopen doet voorstel voor warmtewet:
Afnemers van stadsverwarming betalen minstens € 250,- per jaar teveel, stelt
CDA-kamerlid Jan ten Hoopen. Het wetsvoorstel Warmtewet moet zorgen
voor reële prijzen én moet de positie van de gebruikers versterken.
Wilt u dit artikel van Eigen Huis Magazine editie februari 2007 lezen! Kijk op
ons website: www.mayerslootwest.info onder het rubriek Nieuws/Nuon

Sponsors van
`t Slootje

Viswedstrijd
Wijkraad Mayersloot-West organiseert in samenwerking
met Hengelsportvereniging Langedijkersportvissers e.o.een
viswedstrijd.
* Op zaterdag 9 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur
* Aan het park in Mayerslootwest aan de Westelijke randweg (bij de stenen gans)
* Iedereen die dit leuk lijkt kan er aan meedoen
Er mag alleen met vaste hengels gevist worden, werphengels zijn verboden
Het is wel raadzaam om een emmer mee te nemen om de gevangen vis in te
bewaren totdat deze is geteld. Welke soort aas je wilt gebruiken is vrij en er
zijn mooie prijzen te winnen. Wil je mee doen? Het kost € 1,- en dat moet
je betalen bij aanvang van de wedstrijd. Je kunt je inschrijven met het
formulier hieronder. Tot dan,
*Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.
De wijkraad is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook)

Ik wil graag meedoen aan de viswedstrijd in onze wijk op 9 juni 2007:

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

Naam:..………………………………………………………Jongen/Meisje
Adres:.………………………………………………………………………
Leeftijd:.…………………………………………………………………….
Telefoonnummer:.…………………………………………………………..
Doe dit formulier in de brievenbus van de wijkraad, Keppelsloot 4 te
Broek op Langedijk (bij de PHOENIX-school)
Of stuur een e-mail met je gegevens naar: secretaris@mayerslootwest.info

Wilt u ook een steentje bijdragen?
Zoals bekend wordt in onze wijk op donderdag oud papier opgehaald. Ook bekend is dat als het hard
waait, het papier zwerfvuil wordt…. (met alle ergernis van dien). Dit kan grotendeels worden voorkomen
door op uw bundel of doos met oud papier en karton een steen te leggen. Het formaat “baksteen”is
genoeg om ervoor te zorgen dat het niet meer wegwaait. Ook de wijze van aanbieding is van belang.
Graag bundeltjes maken (met stevig touw) of in een plastic boodschappentas.
Helemaal mooi is het natuurlijk als u er een (sinaasappel)kratje of plastic box voor zou kunnen gebruiken.
(ook hierin of op natuurlijk even de steen leggen). Na leging, kunt u het dan weer opnieuw vullen voor de
volgende week en hoeft u met boodschappen doen niet een extra lege doos mee te nemen om papier in
te verzamelen. Belangrijk is dan wel dat u het kratje na leging weer ophaalt van de “verzamelplek” zodat
het niet gaat zwerven in de wijk. Op deze simpele manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat
het netjes blijft in onze wijk! Bedankt voor uw medewerking.
Wijkraad Mayersloot-West
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Wenst de wijk
Mayersloot West veel
succes met alle
activiteiten!
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel: 0226-312891
De Helling 2
Sint - Pancras
Tel: 072-5641307
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Uitnodiging voor de vergadering van de wijkraad Mayersloot-West
Datum :
Aanvang:
Plaats:
Adres:

12 maart 2007
20.00 uur
Vergaderruimte wijkraad, ingang OBS De Phoenix
Keppelsloot 4, te Broek op Langedijk

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vergadering d.d. 29 januari 2007

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

3. Ingekomen stukken:
A) Gemeente Langedijk: antw. op brief inz. parkeersituatie
Tijmensgroet/Bosgroet e.d.
B) Gemeente Langedijk: uitnodiging opfleuren NUON-gebouw
(vanuit DGS)
C) Gemeente Langedijk: schooltuinproject (vanuit DGS)
4. Bestuursmedelingen

NetTune bv

Voorburggracht 311
1723 HP
N-Scharwoude

5. NUON/Stadsverwarming / zie ook 3B.
6. Plannen /verslag van de werkgroepen

www.nettune.nl

- sport
- creativiteit
- natuur
- bouwdorp
- dorpsgericht samenwerken (DGS)
- wijkkrant /website

7. Vaststellen volgende vergadering
Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321353
Fax: 0226-313708
info@deknuffel.nl

Dulleweg 1
1721 CT
Broek op Langedijk
Tel: 0226-321378
Fax: 0226-313708
info@
tapijtengordijncentrum.nl

8. Rondvraag
9. Sluiting
Zijn uw buren nog geen lid van wijkraad Mayersloot -West?
Vanaf € 5,- per jaar kunnen zij ook lid worden. U kunt het bedrag
overmaken naar rekeningnummer: 3108.67.827.
Voor meer informatie om lid te worden,
Bezoek de nieuwe website
www.mayerslootwest.info

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

