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
19 mei 2014
Aanwezig: Anita Touw, Kees Touw, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Ben Bijlsma,
Mauri Boulos (notulen)
Afwezig: Jack Lobe, Marinus Rintel, Jannie Janssen, Ina Bonsel
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19,45 uur.

2.

Verslag vergadering 7 april 2014
De notulen van de vergadering zijn goed gekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Helaas heeft de Wijkraad geen uitnodiging van de B&W college ontvangen om
afscheid te kunnen nemen van de wethouders!

4.

Postadres Wijkraad M.S.W: Zoals vorig vergadering in punt 4 besproken t.z.v. het
veranderen van het postadres van de Wijkraad naar het privé adres van een
bestuurder. Jannie Janssen zal het postadres van de Wijkraad veranderen naar haar
privé adres.

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Na aanleiding van het laatste incasso Batch van de bank, heeft Kees een bericht van
Rabobank ontvangen met de mededeling dat er 5 leden hebben hun geld terug
geboekt en de machtiging van de Wijkraad hebben terug getrokken!
I.v.m. de penningmeester vacature, Kees zal de tekst aan Mauri aanleveren om op
Facebook te zetten.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
Bouwdorp: Martha is op de vergadering van de Bouwdorp commissie geweest.
Ze hebben leuke ideeën en er grote plannen zijn voor de komende Bouwdorp.
Volgens Martha willen zij het voormalige Bouwdorp draaiboek van Ina en Anita uit te
schrappen en gaan hun eigen nieuwe draaiboek maken! Er is nog niet bekend
wanneer de inschrijfdatum is en de uitnodigingen naar de scholen zijn er nog niet
geregeld.
Ze zijn uitgenodigd om op deze vergadering van vanavond maar is er niemand
geweest of afgemeld! Er is weinig contact met de nieuwe organisatie.

1

Actie

Kees/Mauri

Rommelmarkt: de opgegeven datum op de kerstkaart (activiteitenagenda) klopt niet
ook niet website, i.p.v. 20 september moet er 27 september zijn! Dat wordt
aangepast en ook op Facebook gemeld.
Er worden ook dit jaar door Martin aantal reclame borden gemaakt en op aantal
strategische punten geplaatst, zoals vorig jaar.

Mauri
Martin/
Martha

Website/Slootje: alles is up to date.
Reclameborden HVC: de vergunning is door HVC bij de gemeente aangevraagd.

Mauri

Fietstocht: Jannie zal die regelen

Jannie

Sporttoernooi: De flyers van de voetbaltoernooi zijn naar de scholen verspreid.
Danny Hesp zal de speel schema's maken. Er zullen aantal Speel attracties gaan
huren zoals springkussens en kleine schietdoelen.
Brigitte Tauber zal met de catering helpen, Jannie en Martha zijn er ook aanwezig
voor de catering. Ze zullen een pot neerzetten voor de vrijwilliger bijdrage voor de
consumpties.
De geluidsboxen en één tafel zal Mauri naar Martin brengen.

Hans/Danny

Mauri

Inmiddels is de voetbalveld aan de Bosgroet is gezaaid maar de gemeente heeft
geen lintjes om het veld gezet of dranghekken!
Martin is samen met Mauri naar de gemeente geweest wegens een uitnodiging over
de speeltuin/voetbalveldje op de hoogte van de scholen aan de Zandsloot met de
vraag wat zouden de wijkbewoners willen hebben in dat klein voetbalveldje wat
voorheen een voetbalveld is geweest? De heer Van Riet heeft contact gehad met
Marlies Maat (gemeente) over wat de wensen van de buurtbewoners zijn.
Martin zal contact opnemen met Jasper de Boer (gemeente) wat de stand van zaken
zijn en of er een brief is gegaan naar de 23 betrokken buurtbewoners.
7.

8.

Rondvraag:
-Ben heeft een klacht over de volle prullenbakken bij de grote speeltuin aan de
Amelsgroet, hij zal morgen bij de gemeente melden.
-Hans heeft een melding dat hij een volleybaltoernooi wil organiseren samen met de
oude Mayersloot wijk maar de putten van de Volleybalveld zijn stuk en niet meer
open te kunnen krijgen. Hans zal Sport Service Langedijk benaderen om het
probleem op te lossen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.21 uur de vergadering en
bedankt iedereen voor zijn inbreng.
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Martin

Hans

