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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
30 juni 2014
Aanwezig: Jack Lobe, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Ben Bijlsma, Mauri Boulos, Marinus Rintel,
Jannie Janssen (notulen)
Afwezig: Ina Bonsel, Kees Touw, Anita Touw
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Mededelingen
De voorzitter en de aanwezigen complimenteren Hans Stoop voor de fantastische
organisatie van het sporttoernooi afgelopen zaterdag. Het is voor de kinderen en natuurlijk
ook de ouders een prachtige dag geweest.
Hans bedankt de vrijwilligers voor alle hulp die zij deze dag verricht hebben.
Marinus Rintel vraagt de voorzitter om nu al enkele vragen te mogen stellen omdat hij deze
avond bezigheden elders heeft.
De voorzitter gaat akkoord.
verkeer rond de wijk
de bestrating door de aanleg van de glasvezel
het weghalen van het groen bij de Schildersloot
De voorzitter weet dat er een gesprek is geweest met de gemeente over de verkeershinder
met de bewoners die het aangaan.
In het dorpsplatform is aan de orde geweest het weghalen van het groen aan de
Schildersloot.
De aanwezigen adviseren Marinus Rintel om deze kwesties voor te leggen aan de
gemeente.

2.

Vergadering 19 mei 2014
Naar aanleiding van:
Jack Lobe vraagt om aan het einde van de notulen de datum van de volgende vergadering
te vermelden.
Jack Lobe informeert naar de vergaderruimte van de wijkraad. Is het de bedoeling dat wij
nu weer in de school vergaderen? Martin de Wit antwoordt dat er een gesprek is geweest
met de heer Bonnema van de gemeente. Er is afgesproken dat de gemeente zorgt voor een
vergaderruimte. Voorlopig kan dit nog in de school. Er zijn plannen voor een verbouwing
van de school. De gemeente stelt helaas geen opslag ruimte beschikbaar.
Jannie Janssen heeft de adreswijziging doorgegeven aan de gemeente. De adreswijziging
voor de kamer van koophandel moet nog de deur uit.
Het voetbalveld aan de Bosgroet wordt heel veel gebruikt en zit nu al vol met kuilen. Het
inzaaien is dus geen succes. De speeltuintjes in de wijk hebben wel kunstgras gekregen.
De wijkraad heeft dit jaar niet meegefietst met de sponsor tocht van de Rabobank. Hopelijk
zijn er volgend jaar meer liefhebbers.
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Actie

Ben Bijlsma heeft een melding gemaakt bij de gemeente over de overvolle prullenbakken.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging binnengekomen voor het bijwonen van een avond georganiseerd door
het dorpsplatform die in het teken staat van “Zorg in de wijk” . Er zal deze avond een
presentatie gehouden worden en er is ruimte voor het stellen van vragen. Deze avond is op
4 september.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Het fooienpotje op het voetbaltoernooi heeft 77,38 euro opgeleverd. Een mooi resultaat.
10 nieuwe leden hebben zich aangemeld mede door de PR van Brigitte Tauber.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:

6.

•

Bouwdorp: Er is vernomen dat de organisatie alles op de rit heeft. 250 kinderen
hebben zich ingeschreven. Er moesten ook kinderen teleurgesteld worden omdat de
inschrijving vol was. De organisatie heeft een eigen draaiboek. Kim die de taken van
Anita Touw overneemt mist wel een draaiboek. Opgemerkt wordt dat uiteindelijk de
wijkraad eind verantwoordelijk is.

•

Rommelmarkt/burendag: De vergunning bij de gemeente is door Jannie Janssen
aangevraagd. Ook heeft zij weer een aanvraag bij het Oranjefonds gedaan om een
financiële bijdrage.

•

Website: geen mededelingen

•

Sporttoernooi: Hans Stoop deelt mee dat het toernooi weer een groot succes was. Er
zijn alleen maar positieve reacties binnengekomen. 180 kinderen hebben aan het
toernooi deelgenomen. Hans Stoop stipt aan dat dit succes alleen mogelijk is door de
medewerking van de sponsors. Zonder de sponsors ben je nergens. Het springkussen
wat ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan was gehuurd is nog geen minuut leeg
geweest. Mark Bakker de organisator van 10 jaar geleden was uitgenodigd en Mark
was vol lof over het voetbaltoernooi. Danny Hesp heeft zijn medewerking toegezegd
voor volgend jaar. In de tent was een blaadje neergelegd om te peilen of er
belangstelling was om een toernooi te houden voor 35 plussers. 15 belangstellenden
hebben zich opgegeven. Danny Hesp heeft zelf een team dus in principe kan dit
georganiseerd worden op een zondagmiddag in september. Hans Stoop denkt aan 27
september op het kunstgrasveld in de Mayersloot. Hans Stoop denkt er aan om ook
het Volleybaltoernooi weer op te starten.

Rondvraag
Martha Wiersma herinnert de aanwezigen aan de barbecue op 23 augustus. Martha
neemt binnenkort contact op met Ina Bonsel voor de voorbereidingen.
Hans Stoop vindt het heel jammer dat er bij het voetbaltoernooi geen vertegenwoordiger
van de gemeente aanwezig was terwijl dit wel was toegezegd.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
25 augustus 2014.
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Martha

