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JAARVERSLAG 2011 ALGEMEEN
SAMENSTELLING BESTUUR
Het Algemeen Bestuur (AB) ziet er als volgt uit:
Remko Rijpkema: voorzitter en PR
Ed Anker: secretaris, penningmeester en notulist
Ari Rentenaar: coördinator werkgroepen Groen en Wijktuin
Hanny de Kraay: coördinator werkgroep Muiderwaard en contactpersoon
Wijkvereniging.
Riet Beenken: coördinator werkgroep “zonder naam”
De AB-vergadering worden daarnaast ook beurtelings bijgewoond door de
Wijkmeester en de Wijkcoördinator.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter Remko Rijpkema en de
secretaris/penningmeester Ed Anker. Aan het eind van het jaar treedt Margreeth
Hottentot toe tot het AB en het DB wanneer zij de functie van secretaris overneemt.
WERKGROEPEN
De werkgroepen voeren werkzaamheden uit op een aantal gebieden.
Er zijn de werkgroepen Groen&Wijktuin, Zeswielen, Muiderwaard, Zonder Naam.
Bij aanvang van 2011 heeft de werkgroep Grijs zichzelf opgeheven.
Werkgroep Groen&Wijktuin: van de activiteiten van deze werkgroep in 2011 is het
uitgebreide jaarverslag bijgevoegd.
Werkgroep Zeswielen:
Na veel werkzaamheden in de voorgaande jaren waar de Wijkraad bij betrokken was
zijn de plannen rond de Zeswielen door politieke oorzaken opgeschort. De
werkgroep is dan ook opgeheven.
Werkgroep Muiderwaard: deze werkgroep heeft een aantal activiteiten ontplooid
vwb de leefbaarheid rondom de flats. Hiervoor is contact geweest met Woonwaard.
De plannen voor de facilitaire strip aan de Muiderwaard zijn voorlopig in de ijskast
gezet. De bewonerscommissie is wel actief gebleven.
Werkgroep Zonder Naam: Ook in 2011 is door het enige lid van deze werkgroep
Riet Beenken niemand vergeten die jarig was, een huwelijksjubileum had of wanneer
er ergens iets georganiseerd moest worden. Was vorig jaar door Riet’s goede zorgen
voor anderen haar eigen verjaardag vergeten, in 2011 heeft het bestuur er alles aan
gedaan dat dit niet meer gebeurde.
Het Dagelijks Bestuur: heeft contacten gelegd en onderhouden met de
Wijkvereniging om de samenwerking te bevorderen.
De voorzitter heeft goede contacten onderhouden met de Wijkcoördinator en de
Wijkmeester.
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Het AB vertegenwoordigde de Wijkraad op de Buurtcontactdag.
De voorzitter is betrokken bij het Nieuw Alkmaars Peil (NAP)
VERGADERINGEN
Vanwege de beperkte tijd die het nieuwe DB ter beschikking is ook in 2011 het aantal
AB-vergaderingen beperkt gebleven. Wel is het DB afzonderlijk een aantal keren bij
elkaar geweest ter voorbereiding van de AB-vergaderingen of wanneer er iets
bijzonders aan de hand was (bv buurtcontactdag).
Aan het eind van 2011 is iemand gevonden die het werk van secretaris overnam en
zo het AB zowel als het DB versterkte.
SAMENWERKING
Er is in de loop van het jaar een aantal keren contact geweest met de Wijkvereniging
met als doel meer te gaan samenwerken op die terreinen waarop dat mogelijk is. Met
name op het gebied van de website en het wijkblad is grote vooruitgang geboekt (zie
verder hieronder bij Ontwikkeling).
OVERIG
Op 1 oktober 2011was de Wijkraad wederom vertegenwoordigd met 2 stands op de
Buurtcontactdag, waarvan 1 stand van de Wijkraad en 1 stand van de werkgroep
Groen.
ONTWIKKELING
Het DB gaat door met de contacten met de Wijkvereniging in het kader van
samenwerking. De internetsites zijn inmiddels op elkaar afgestemd waarbij met name
in het oog springt de duidelijke verwijzingen naar elkaar. Ook is gezamenlijke ingang
gecreëerd in de vorm van de Startpagina Huiswaard.
De site van de Wijkraad is overgegaan naar een andere provider om het bewerken te
vergemakkelijken.
Door de grotere toegankelijkheid hoopt het AB dat het voor wijkbewoners duidelijker
wordt wat de Wijkraad voor hen kan betekenen en hopelijk ook wat zij voor de Wijk
en de Wijkraad kunnen betekenen.
Ook is door de voorzitter grote inzet gedaan in de nieuwe vormgeving van het door
de Wijkvereniging en de Wijkraad gezamenlijk uitgegeven Wijkblad. Dit wijkblad heet
nu Huis-aan Huiswaard en komt geheel in kleur uit.
Het is noodzakelijk dat er meer wijkraadsleden komen om een steviger positie in
Huiswaard te kunnen innemen.

Activiteiten in het kader van Nieuw Alkmaars Peil (NAP):
De voorzitter was nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het Nieuw Alkmaars
Peil.
Dit hield in dat bewoners invloed zouden krijgen in de realisatie van veel zaken die in
de wijk spelen. Door nieuwe politieke ontwikkelingen werd dit initiatief helaas
beëindigd.
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Parkeerproblematiek Bannewaard
Vanwege de parkeerproblemen in de Bannewaard is contact geweest met de
Gemeente en met het Horizon College. Er zijn inmiddels contacten gelegd met een
aantal bewoners en getracht gaat worden om in 2012 een werkgroep op te richten
die zich met de parkeerproblemen gaat bezig houden.
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