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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
4 december 2012
Aanwezig: Martin de Wit, Ina Bonsel, Hans Stoop, Mauri Boulos, Anita Touw, Kees Touw, Jack Lobe, Ben Bijlsma,
Martha Wiersma, Glen den Otter
Jannie Janssen (notulen)
Actie
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De voorzitter
memoreert dat de Wijkraad een actief jaar afsluit.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Glen den Otter, bewoner van de Klaversloot.
Glen den Otter is uitgenodigd om een toelichting te geven over een brief welke hij naar de
burgemeester heeft verzonden in verband met de verwachte geluidsoverlast van de nieuwe
Westelijke Randweg.
Glen den Otter heeft in deze brief de wijziging in het bestemmingsplan aangekaart. Het
bestemmingsplan is in 2009 gewijzigd: de initiële plannen om de westelijke randweg om te
leggen gaan niet meer door. De gemeente is van mening dat dit de leefbaarheid en de
toegankelijkheid negatief zouden beïnvloeden.
De huidige weg veroorzaakt nu al veel geluidsoverlast. Glen verwacht dat de nieuwe weg
met de nog aan te leggen rotondes door bijvoorbeeld optrekkend vrachtverkeer nog meer
geluidsoverlast zal gaan veroorzaken.
De nieuwe wijk Westerdel heeft vrijstelling gekregen voor het overschrijden van de
geluidsnorm. Glen wil dit vrijstellingsverhaal gaan onderzoeken en wil desnoods naar de
rechter stappen.
Wellicht is de Wijkraad bij machte om enige invloed uit te oefenen.
Martin de Wit geeft aan dat de plannen al enkele jaren geleden gewijzigd zijn. De
Klankbordgroep waarin de Wijkraad ook zitting had heeft bezorgdheid geuit over de 2
ingangen van de wijk. Tevens is in de klankbordgroep voorgesteld om stil asfalt te
gebruiken.
Ina Bonsel brengt naar voren dat de oorspronkelijke opzet van de nieuwe weg was dat
deze parallel aan de Pieter Zeemanweg zou gaan lopen om de wijk heen. Voor dit plan is
nu geen geld. Zij adviseert om de klachten over geluidshinder in de vergadering van het
Dorpsplatform naar voren te brengen.
Kees Touw adviseert om aan de gemeente te vragen een geluidsmeting te doen zodra de
nieuwe weg klaar is.
2.

Verslag vergadering 25 september 2012
Naar aanleiding van de notulen: De flyers betreffende de Doet en Ontmoetgroep in de
Binnenmikke zijn door de wijkraad verspreid in de wijk. Er is nog niets bekend over
binnengekomen reacties.

3.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw meldt dat er momenteel 281 leden zijn; 249 leden met een machtiging en 32
leden maken zelf de contributie over. Aan donatie is 60 euro ontvangen. De Wijkraad staat
er financieel goed voor.
De leden van de Kascommissie zijn dit jaar: Martha Wiersma en Ben Bijlsma. Zij maken
begin volgend jaar een afspraak met Kees Touw.
Ina Bonsel deelt mee dat de boeken van het Bouwdorp gesloten zijn en het restant is op de
bankrekening van de wijkraad geboekt als reserve.
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4.

5.

6.

7.

Ingekomen stukken
Van de gemeente Langedijk is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan van het Broekerplein
ontvangen geadresseerd aan bestuursleden van enige jaren geleden. Jannie Janssen geeft
aan de gemeente de juiste namen door en geeft tevens door dat de wijkraad op de hoogte
gehouden wil worden over de vorderingen van het Broekerplein.
plannen/verslag van de werkgroepen:
•
Bouwdorp: De kosten van het Bouwdorp waren lager dan begroot. Bijvoorbeeld de
drukkosten waren dit jaar lager en er is minder bouwmateriaal aangeschaft. Volgend
jaar wordt het Bouwdorp voor de 10e keer georganiseerd en kan de organisatie met
deze reserve iets extra’s doen voor de kinderen. Er zijn al toezeggingen dat het
Bouwdorp op dezelfde locatie gehouden kan worden. Het Bouwdorp 2013 is gepland
op 12 augustus tot en met 17 augustus.
•
Dorpsplatform: De vergadering van het Dorpsplatform is 13 december 2012. Anita
Touw geeft aan dat zij gaat stoppen met de zitting in het Dorpsplatform namens de
Wijkraad. Het kost haar teveel tijd en veelal worden tijdens de vergaderingen zaken
besproken die niet over de wijk Mayersloot-West gaat. Anita Touw zal aan de
Dorpsraad mededelen dat wij nog wel graag de agenda van de vergadering ontvangen.
Afhankelijk van de agenda zal er een afgevaardigde van de Wijkraad aanwezig zijn op
de vergadering.
•
Website: 10% van de leden heeft zich slechts opgegeven om de nieuwsbrief digitaal
te ontvangen. De website is de afgelopen maand een tijd uit de lucht geweest. Mauri
Boulos licht toe dat de website op de naam van Nettune staat. Mauri neemt binnenkort
met Nettune contact op om voor te stellen dat de website op de naam van de Wijkraad
komt te staan. Mauri Boulos zal evenals vorig jaar voor de kerstkaart zorgen die
verspreid wordt door de gehele wijk. Op de kerstkaart zal een agenda worden
geplaatst met de activiteiten van 2013 en tevens de data van de vergaderingen. Martin
de Wit verspreidt de kerstkaarten onder de bezorgers.
•
Sporttoernooi: Momenteel liggen de voorbereidingen van het sporttoernooi stil. Door
de bezuinigen is het opknappen van het voetbalveld aan de Bosgroet geschrapt.
Toegezegd is om het voetbalveld als eerste op te nemen in de begroting 2014. In de
vergadering wordt besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om in de
voorjaarsvakantie een voetbaltoernooi te organiseren in de sporthal.
•
Burendag: Voor de rommelmarkt wordt volgend jaar meer reclame gemaakt.
Rondvraag
Mauri Boulos geeft aan dat er nu al veel last is van vuurwerk overlast in de wijk.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
De volgende vergadering is op dinsdag 26 februari 2012.
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