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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
26 februari 2013
Aanwezig: Martin de Wit, Ina Bonsel, Hans Stoop, Mauri Boulos, Anita Touw, Kees Touw, Jack Lobe, Ben Bijlsma,
Jannie Janssen (notulen)
Afwezig : Martha Wiersma
Actie
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2.

Verslag vergadering 4 december 2012
Naar aanleiding van de notulen: Jack Lobe informeert of de wijkraad nog bericht ontvangt
van de gemeente inzake de geluidsoverlast van de nieuwe weg. Martin de Wit geeft aan
dat het bestemmingsplan niet zal wijzigen.
Ina heeft dit onderwerp aangekaart in het Dorpsplatform. Zij heeft een kopie ontvangen
van een adviesformulier over het besluit hogere waarden wet geluidhinder. Dit betreft het
bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling. De wegen worden uitgevoerd met “stil
asfalt”.
Ina Bonsel heeft geconstateerd dat de “Doet en Ontmoet Groep” goed bezocht wordt.

3.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw deelt de jaarrekening en de begroting 2013 + 2014 uit en geeft een toelichting.
De financiële cijfers zien er goed uit. Kees Touw ontvangt complimenten over zijn werk. De
Kascommissie: Martha Wiersma en Ben Bijlsma maken binnenkort een afspraak met Kees.
In april wordt de batch voor de automatische incasso’s van de contributies gedraaid.
Besloten wordt om spandoeken te bestellen, deze zijn meerdere keren te gebruiken bij
meerdere activiteiten. Mauri Boulos gaat dit na.
Ingekomen stukken
Van de gemeente Langedijk is een uitnodiging binnengekomen van de maatschappelijke
klankbordgroep Broekerplein. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 11 maart 2013 in De
Toekomst. Anita Touw en Martin de Wit vertegenwoordigen deze avond de wijkraad en
Jannie Janssen geeft hen op.
Van het Oranjefonds is ontvangen een brochure over het project Kroonappels. Jannie
Janssen bekijkt de website en als dit iets voor de wijkraad is zal zij de wijkraad aanmelden.

5.

plannen/verslag van de werkgroepen:
•
Bouwdorp: In verband met de bouw van het nieuwe winkelcentrum wordt het
Bouwdorp dit jaar op een andere locatie georganiseerd. De nieuwe locatie is op een
terrein in de nieuwe wijk Westerdel. Ina Bonsel laat op een tekening de nieuwe locatie
zien. De gemeente vindt het ook een goede reclame voor de nieuwe wijk Westerdel.
Op 5 juni is de inschrijving van 18.30 tot 19.30 uur. De inschrijfformulieren staan als
vanouds op de website. Het thema moet nog bedacht worden. Het bouwdorp bestaat
dit jaar 10 jaar en om dit te vieren wordt er iets extra’s gedaan voor de kinderen. Ina
Bonsel en Anita Touw delen vervolgens mede dat dit jaar voor hen het laatste jaar is
dat zij het Bouwdorp organiseren. Zij hebben het altjd met veel plezier en inzit gedaan.
Nu maar hopen dat er opvolgers zijn om hun taken over te nemen. De vraag om
opvolgers voor de organisatie van het bouwdorp wordt geplaatst op de website van de
Wijkraad en op Facebook.
•
Dorpsplatform: Anita Touw neemt op de vergadering van het Dorpsplatform op 4
april a.s. afscheid.
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6.

Website: Mauri herinnert aan de kopij voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief komt in
ieder geval: Het Bouwdorp en het sporttoernooi.
Sporttoernooi: Het schoolvoetbaltoernooi was een groot succes. Hans Stoop bedankt
iedereen voor hun inzet. We gaan nu vooruitkijken naar 29 juni. Hans Stoop gaat
binnenkort Marlies Maat een e-mail sturen met de vraag wat het budget wordt voor de
openbare speelvelden. Omstreeks mei-juni is dit budget bekend. Besloten wordt om
een scorebord aan te schaffen en actief leden te werven tijdens de activiteiten. Ina
Bonsel geeft aan dat voortaan de coaches meer toezicht moeten houden in de
kleedkamers.
Burendag: De voorbereidingen starten in de a.k. maanden.
Fietstocht Rabobank: Martin de Wit kijkt na of de aanmelding voor de leden van de
wijkraad is goed gegaan.

Rondvraag
Anita Touw stelt voor om een teambuilding dag te organiseren. Zij heeft enige suggesties
en data. De definitieve datum en plaats geeft Anita Touw binnenkort aan iedereen per email door.
Ina Bonsel brengt onder de aandacht dat het goed is om er nu over na te denken wat
willen wij met de nieuwe wijk Westerdel. Bijvoorbeeld leden werven.
Dit agendapunt komt in de volgende vergadering terug.
Marinus Rintel mist hondenpoepbakken bij de Zomersloot –Amelsgroet.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
De volgende vergadering is op dinsdag 9 april 2013.
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