
 
 
NOTULEN - VERGADERING  WIJKRAAD”” MAYERSLOOT WEST”” 
DE VERGADERING  IS GEHOUDEN OP 9 APRIL 2013  
LOCATIE : VERGADER RUIMTE  OBS DE PHOENIX. TE   B.O.L. 
Aanwezig: Martin de Wit>Kees Touw>Anita Touw>Mauri Boulos>Hans Stoop>Marinus 
Rintel>Jack Lobé (Notulist). 
Met kennisgeving afwezig : Ina Bonsel>Martha Wiersma>Ben Bijlsma>Jannie Jansen. 

1. OPENING 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen heel H. welkom. 
Onder het genot  van een kop koffie/thee  memoreerde vz. de gezellige avond in 
restaurant De  BURG. Allen aanwezige hadden genoten  van een gezellig samenzijn 
en het heerlijke eten, en de bediening niet te vergeten. Pluimpje voor Anita en Kees  
die zowel de organisatie als de nazorg  keurig hebben verzorgd. 

2.  VERSLAG VERGADERING 26 FEBR. 2013. 
Anita heeft een vergadering bijgewoond  van het “”Dorpsplatform”. Zij geeft veel info 
aan de aanwezige leden. M.b.t. de nieuwe wijk “WESTERDEL”. 
De bouw is gestart. Er komen 184 Sociale huurwoningen, 124 koopwoningen. 
Tevens komt er een gesprek op- gang  m.b.t. Wijkraad Mayersloot West en de  
(eventuele)  nieuwe wijk Westerdel. Vraag is ?? Moet deze nieuwe wijk ingevoegd 
worden  bij Mayersloot West of moet deze wijk zelfstandig worden. De meningen 
lopen zeer  uiteen. Dus wordt er besloten  om , voor de volgende vergadering, een 
nieuw agendapunt hiervan te maken, er zijn dan misschien ook meer leden aanwezig. 

3.  BESTUURS MEDEDELINGEN/FINANCIëLE POSITIE. 
Van voorzitterskant geen mededingen.  
Penningmeester kondigt aan:: weer een nieuw lid erbij !! €. 5.=  , hoera !! 
Tevens gaat Kees binnenkort  de automatische -incasso activeren. 
Anita zal een memo laten rondgaan  m.b.t. een vergadering op 23 April 2013 
Het zal gaan over  de N 242/ Zuid Tangent / Broekerweg.. De vergadering wordt 
gehouden  in Hotel/Restaurant  JULES Gildeweg 2 –1704 AG == H.H.W.  

4.  PLANNING/// VERSLAG- WERKGROEPEN. 
Bouwdorp. Er is door de Gem. een locatie  aangewezen  nabij  de Pieter Zeemanweg. 
Tevens  zullen  Jeroen Yousfi  en Sandra Appelman  (Kern 8. ) de organisatie  van  
het bouwdorp  bijstaan, om praktische  problemen op te lossen. Er zal begin worden 
gemaakt  met het inzaaien van gras op de aangewezen locatie. 
Er wordt tevens gemeld dat er weer een nieuwe sponsor is  Anton  Duyn-Keukens. 
Er zullen nog  enkele gesprekken plaatsvinden. Wat zullen de poffertjes???? straks 
lekker smaken.  
Dorpsplatform.  Dit zal niet worden opgeheven maar verder gaan in afgeslankte 
vorm. Voor de leerlingen van de OBS is er een prijsje uitgeloofd. n.l. er moeten voor 
12 Mei 6 leuke straatnamen worden bedacht voor de 84 woningen nabij het winkel-
centrum  aan het Marktplein.  Meer info op :::  www.westerdel-langedijk.nl  en ook  
www.broekerplein.nl . De opening van de twee rotondes  aan de westelijke randweg  
is nu vastgesteld op 24 April 2013. Het zal een feestelijke opening worden 
met veel aandacht voor de jeugd van basisschool De Koolvlet en de Phoenix.  

http://www.westerdel-langedijk.nl/
http://www.broekerplein.nl/


                                               2. 
Om c.a. 15.oo uur wordt de weg vrij gegeven voor het verkeer. Voor de festiviteiten  
zal de gemeente zorgen voor het electra  en water enz. aldus Marlies v.d. Maat. 
(dorpsbeheerder). 
Website.  Mauri vraagt om copy voor het nieuwe “”SLOOTJE”” laten wij ons best         
doen. Dan volgt er een uitgebreide discussie   m.b.t. de reclame borden>>4 borden op  
4 punten in de wijk. Prijzen lopen sterk uit een voor de verschillende modellen. Mauri 
zal gaan informeren bij de gemeente  hij heeft ook gesprek gehad met Hr. De Jong  
van H.V.C..  Er wordt besloten  om ook van dit onderwerp een nieuw agenda punt te 
maken voor de volgende vergadering. 
Sporttoernooi. Er komt een discussie op gang over de aanschaf van een 
geluidsinstallatie.  4 boxen  + +  ca.  €. 1000.=  Wat zullen wij doen ?? kopen of huren 
?? Mauri Boulos  heeft,  hieromtrent , enige gegevens verzameld. Ook dit onderwerp 
wordt een nieuw agenda punt voor de volgende vergadering. 
Hans Stoop heeft ook gesproken met  Danny Hesp , hij zal zijn medewerking weer 
geven voor het sporttoernooi op 29/30 Juni a.s.  
Rommelmarkt//Burendag. Dit onderwerp wordt ook verplaats i.v.m . afwezigheid   
Martha. 
Opening  Rotonde.  Dit onderwerp is reeds volledig in deze vergadering besproken. 

5. RONDVRAAG. 
Mauri ::  Ligt nog enkele zaken toe  m.b.t  H.V.C. en  Gemeente 
 Hans ::  Ook over reclame /bekendheid. Kinderdagverblijf/JungleRrock 
Anita ::  Zij zal enige info verschaffen via E-mail m,b,t.vergadering –Dorpsplatform 

    Martin ::  Heeft de Wijkraad aangemeld bij de Rabobank dit, m.b.t  de RABO  
Fietsdag op 8 Juni 2013. Wie Fietst  Er Mee ?????? 
Niets meer aan de orde zijnde  sluit de voorzitter onder dankzegging  de vergadering 
en wenst ons allen  een wel thuis  !! 
De volgende vergadering is gepland op Dinsdag 18 Juni 2013 19.30 uur. 

 
 
 
 

 
 

        


