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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
1 februari 2016
Aanwezig: Martin de Wit, Kees Touw, Anita Touw, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Marinus Rintel, Hans Stoop,
Jack Lobe, Jannie Janssen (notulen)
Afwezig: Ben Bijlsma, Ina Bonsel, Marinus Rintel
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De viering van het 10 jarig jubileum van de
Wijkraad was een succes wat door iedereen werd beaamd.

2.

Notulen vergadering 16 november 2015
Naar aanleiding van de notulen
Een activiteit organiseren voor de wijk is moeilijk vanwege locatieproblemen. Verstandig is
om eerst de belangstelling te peilen onder de bewoners van de wijk want als er geen
belangstelling is scheelt dit een hoop werk. Mauri zal daarom een oproep doen op
Facebook.
Om een wijkschouw te organiseren hebben wij de medewerking van de gemeente nodig.
Een optie is om een aantal punten die verbetering behoeven in de wijk op te schrijven en
dan een afspraak met de gemeente te maken om deze punten te bespreken. Besloten
wordt dat iedereen in de volgende vergadering een aantal punten inbrengt.
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De notulen worden goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Er is een e-mail binnengekomen van de gemeente Langedijk om mee te denken over de
verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit onderwerp is een agendapunt in het
Dorpsplatform.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw deelt de jaarrekening en de begroting 2016 uit. De voorzitter uit zijn waardering
voor het werk van Kees Touw. Hans Stoop en Ina Bonsel zijn bij Kees Touw op bezoek
geweest voor de kascontrole van 2015. Alles werd in orde bevonden.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: De eerstvolgende vergadering is op donderdag 4 februari a.s. Anita
Touw brengt naar voren dat zij deze avond verhinderd is. Er staan belangrijke punten
op de agenda die ons ook aan gaan en zij vraagt of er iemand in de gelegenheid is om
deze vergadering bij te wonen. Martin de Wit en Martha Wiersma gaan naar de
vergadering.



Website: geen problemen meer.



Sporttoernooi: De datum van het voetbaltoernooi is verplaatst naar 20 maart. Door
deze verplaatsing van de datum zijn er enkele aanwezigen niet aanwezig om hand en
spandiensten te verrichten. Martha Wiersma en Martin de Wit kunnen aanwezig zijn
om te helpen. Hans Stoop gaat nog informeren naar de sleutels van de keukenkastjes
en het gebruik van het koffiezetapparaat. Hans Stoop heeft een uitgebreid verslag met
diverse foto’s gemaakt over de historie van het voetbalveld aan de Bosgroet. Iedereen
uit zijn waardering voor het duidelijke en uitgebreide verslag. Tevens heeft Hans Stoop
een afspraak gemaakt met de hoofdredacteur van Rodi om een stuk in het Langedijker
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dagblad te plaatsen over de plannen omtrent de crowdfunding van het voetbalveld.
De Noordhollandsche van 1816 bestaat dit jaar 200 jaar en nodigt stichtingen en
verenigingen uit om een project voor het goede doel aan te dragen. Zij kiezen een
geldinzameling project uit en verdubbelen de opbrengst. Hans Stoop gaat hier aan
meedoen. Ook heeft Hans Stoop een e-mail gestuurd naar de voorzitter van de 25
grootste ondernemers in Langedijk. Deze komen een paar maal per jaar bij elkaar en
wellicht nemen ze het verzoek in behandeling. Mauri Boulos oppert nog het idee om
aan bewoners van de wijk een bijdrage voor een stukje grond van het voetbalveld.
6.

Rondvraag
Jack Lobe informeert naar de stand van zaken omtrent het gebouw van de HVC. Kees
Touw is naar de informatieavond geweest en heeft daar vernomen dat er aan het
aangezicht van het gebouw aan onze kant niets gedaan wordt. Het is een agendapunt dat
in de vergadering van het dorpsplatform besproken wordt.
Jack Lobe heeft geconstateerd dat er op het gras achter de Admiraalsgroet bomen zijn
geplant. Net op de plek waar het voetbaltoernooi wordt gehouden. De gemeente heeft
Hans Stoop toegezegd dat deze bomen verplaatst gaan worden.
Martin de Wit is blij dat er eindelijk schot zit aan de doorvaarbaarheid.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
11 april 2016
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