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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
24 september 2013
Aanwezig: Jack Lobe, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Ben Bijlsma, Marinus Rintel, Mauri Boulos,
Jannie Janssen (notulen)
Afbericht: Ina Bonsel, Kees Touw, Anita Touw
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De vergadering is deze
avond bij de voorzitter thuis omdat de school zonder overleg met de wijkraad de
vergaderruimte en de keukenkastjes zich heeft toegeëigend. Marlies Maat heeft toegezegd
dat de wijkraad weer van de vergaderruimte en de keukenkastjes gebruik mag gaan
maken. Er is ook een toezegging van de gemeente dat er extra opbergruimte in de Binding
gaat komen. Jannie Janssen stuurt Marlies Maat een e-mail over deze opbergruimte in de
Binding.

2.

Verslag vergadering 18 juni 2013
De notulen worden met dank aan de notulist goedgekeurd.

3.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
De volgende vergadering is een Algemene Leden vergadering. Ben Bijlsma en Martha
Wiersma maken een afspraak met Kees Touw voor de kascontrole.

4.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Bouwdorp: Het bouwdorp was ook dit jaar weer een groot succes. Gelukkig zijn er
opvolgers gevonden voor Ina en Anita. 4 enthousiaste jongeren die dit jaar als
vrijwilliger hebben meegewerkt zijn bereid om het bouwdorp te continueren. Ina en
Anita geven hen ondersteuning bij de voorbereidingen en geven hen o.a. het
draaiboek van het bouwdorp.

•

Dorpsplatform: Anita Touw ontvangt de notulen van het dorpsplatform.

•

Website/Slootje: Mauri Boulos heeft Nettune gevraagd om de code van de website.
Inmiddels heeft Mauri Boulos vernomen dat Nettune failliet is verklaard.

•

Sporttoernooi: Het sporttoernooi was wederom een groot succes. Volgend jaar wordt
het sporttoernooi voor de 10e keer georganiseerd. Het volleybal toernooi was
verplaatst naar 1 september maar ondanks de verplaatsing van de datum was de
animo niet groot. Misschien moet er iets nieuws bedacht worden. Het
schoolvoetbaltoernooi is moeilijk op zaterdag te organiseren. De sporthal is dan
meestal bezet. De van Arkelschool wil niet op zondag meedoen en op zaterdag
voetballen er al veel kinderen bij de voetbalclubs. Hans Stoop heeft nog contact gehad
met Marlies Maat over het voetbalveld aan de Bosgroet. Er is geen toezegging van de
gemeente dat het voetbalveld binnenkort aangepakt gaat worden. Mauri Boulos stelt
voor dat hij informeert bij een kunstgras fabrikant wat de kosten zijn van bijvoorbeeld
een afgekeurd stuk gras van 30 x 20 wat dan geplaatst kan worden in het doelgebied.
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•

Rommelmarkt: Martha Wiersma heeft het aantal deelnemers geteld en kwam op 60
deelnemers. Het was een gezellige en geslaagde dag met tevreden deelnemers.
Volgend jaar moet wel atelier 6 geïnformeerd worden omdat ze veelal buiten
beeldhouwen. Jack Lobe adviseert om radio NH te informeren over de rommelmarkt
Op zaterdagmorgen zenden zij een activiteiten agenda uit.

6.

Speelplaatsen in de wijk
Anita Touw heeft een e-mail doorgezonden van de vergadering van het dorpsplatform
waarin het Speelbeheerplan aan de orde is geweest. Volgens dit plan verdwijnt een deel
van de speelvoorzieningen in de gemeente en ook in onze wijk. Er is in eerste instantie
bepaald welke speelplekken het minst gebruikt worden. Zo is er gekeken naar de
hoeveelheid kinderen die in de buurt van deze speelplekken wonen. In onze wijk is dit op
de Schippersloot en Bruggesloot. Deze plekken zijn erg klein en er staat slechts 1 wipkip
op. Besloten wordt om hiertegen geen actie te ondernemen.

7.

Rondvraag
Hans Stoop brengt onder de aandacht dat het KDV van de Geus niet op de website
vermeldt staat. Mauri Boulos antwoordt dat de Geus de sponsoring gestaakt heeft.
Hans Stoop informeert of er aan gedacht is aan een presentje voor Ina Bonsel en Anita
Touw aan het einde van het bouwdorp. Martha antwoordt dat zij voor beiden een hele
leuke taart met het thema bouwen heeft besteld bij bakkerij Jonker. Dit werd erg
gewaardeerd door Ina en Anita.
Ben Bijlsma vindt het aantal hondenpoepbakken erg weinig in de wijk. Tevens is hij door
zijn buren aangesproken over de overlast van de bomen in zijn straat. Afgesproken wordt
dat Ben Bijlsma contact opneemt met het service en meldpunt.
Martin de Wit geeft aan dat de geluidsinstallatie die Mauri Boulos heeft aangeschaft een
goede investering is.
Mauri Boulos heeft van de HVC een e-mail ontvangen (nu van een andere
contactpersoon) dat zij niet voor commerciële doeleinden reclamedoeken plaatsen maar
wel voor verenigingen. Van de Jong reclame heeft hij niets meer vernomen en Mauri gaat
nu informeren bij een ander reclamebureau uit de buurt.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
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