Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ Broek op Langedijk
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

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

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.

Notulen vergadering 1 februari 2016
Naar aanleiding van de notulen
Mauri Boulos mist de afspraak in de notulen dat Anita Touw een stukje zou schrijven voor
een oproep op Facebook. Deze oproep om de belangstelling te peilen onder de bewoners
voor activiteiten. Anita Touw levert aan Mauri een tekst aan voor Facebook.
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Geen mededelingen.

5.

Wijkschouw
De aanwezigen brengen een aantal punten in die de Wijkraad kan bespreken met de
gemeente bij een nog te organiseren wijkschouw.
Kruizing Amelsgroet
Uitrit bibliotheek (Binding)
Klaversloot richting rotonde
Plastic zakken
Het wegkappen van het aangeplante riet aan de Bosgroet
Bestrating
Klaversloot – Drogesloot heg groeit over de stoep
Bruggesloot speeltuintje
Mauri stelt voor om van de genoemde situaties foto’s te maken.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: Martin de Wit en Martha Wiersma zijn naar de laatste vergadering
geweest. In deze vergadering is de veiligheid bij de scholen besproken. Ook is
vernomen dat de kosten voor het plaatsen van de bomen rondom de HVC 10.000 euro
waren. De notulen van deze vergadering zijn nog niet ontvangen.



Website: geen problemen.



Sporttoernooi: Helaas is het voetbaltoernooi niet doorgegaan omdat er te weinig
deelnemers waren. Helaas was er geen medewerking van de scholen. Uiteindelijk
moeten de scholen dit tevens stimuleren. Gelukkig hoefde de wijkraad niets te betalen
voor de huur van de sportzaal. Hans Stoop geeft aan dat De Noordhollandsche heeft
meegedeeld dat de aanleg van het grasveld niet past in het goede doel waar zij aan
denken. Toch hebben ze 500 euro toegezegd. Voor het sportveld heeft Hans Stoop
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inmiddels 2000 euro toegezegd gekregen. Ook een toezegging van een bedrijf voor het
afgraven en afvoeren van de grond. Een mogelijkheid is ook stichting De Waaier. Op
10 november is er een beursvloer bij het AZ stadion.

7.

8.



Burendag/Rommelmarkt: Jannie Janssen gaat in ieder geval eind mei weer een
bijdrage aanvragen bij het Oranjefonds. Martha Wiersma heeft de eerste aanmelding al
binnen. Enkele bewoners van Esdege Reigersdaal aan de Bosgroet willen dan zelf
gemaakte spullen verkopen. Martha Wiersma heeft goegezegd voor hen een plek te
reserveren.



Rabofietsdag: De Rabofietstocht is op 11 juni 2016. Martin de Wit heeft de wijkraad
weer opgegeven.

Rondvraag
Hans Stoop heeft de subsidie aanvraag van de gemeente uitgeprint. Jannie Janssen zegt
toe de aanvraag te bekijken en in te vullen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
23 mei 2016
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