Stichting

Wijkraad

Huiswaard

Adres: Postbus 9445, 1800 GK Alkmaar

Notulen Jaarvergadering Algemeen Bestuur 25 januari 2011.
Aanwezig:

Remko Rijpkema
Henk Bijwaard
Arie Rentenaar
Riet Beenken
Hanny de Kraay
Netty Zwirs
Ed Anker

Namens de Wijkvereniging:
Ab Olie
Gert Jan Schut
Overige belangstellende:
Cock de Vries

1. Opening en mededelingen
Remko opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de
bestuursleden van de Wijkvereniging en Cock de Vries, die als nieuwe (hernieuwde)
wijkbewoner als belangstellende aanwezig is.
Henk Bijwaard neemt na veel jaren afscheid van de Wijkraad en ook van de
werkgroepen Grijs en Zeswielen. In deze jaren heeft hij met de werkgroep grijs vele
boekwerken van de onderhoudstoestand van de wijk gemaakt en voor de
werkgeroep Zeswielen vele rapporten en stukken doorgelezen en veel
bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond. Het bestuur bedankt hem voor zijn
bijzonder grote inzet en biedt een bos bloemen en een cadeaubon aan.
Ook het Wijkteam laat zich niet onbetuigd. Netty bedankt hem ook voor de goede
samenwerking en biedt namens het Wijkteam een cadeaubon aan.
Henk bedankt de aanwezigen ook voor de fijne samenwerking en memoreert dat de
werkgroep Grijs op 26 januari voor een gemeenschappelijke lunch bij elkaar komt om
de toekomst van de groep te bespreken. Een van de mogelijkheden is om samen te
gaan met de werkgroep Groen zodat in ieder geval de leden blijven behouden.
Riet Beenken gaat de wijk verlaten, maar heeft aangegeven de Wijkraad niet te
willen verlaten, hetgeen uiteraard zeer op prijs wordt gesteld. Half februari betrekken
zij en Jan hun nieuwe huis en om dit samen te vieren wordt haar een flesje van haar
favoriete wijn aangeboden.
2. Jaarverslagen
Algemeen
De bestuursactiviteiten zijn dit jaar niet op een al te hoog pitje gezet. De
bestuurswisseling vorig jaar gaf al heel wat gedoe en slokte veel tijd en energie op.
Hopelijk kan dit een volgende keer wat gemakkelijker door een “gebruiksaanwijzing”
te maken en door de keuzes die er nu gemaakt zijn (postbus, contact via e-mail e.d.).
Voorts wordt Cees Dumoulin gememoreerd die kort na de jaarvergadering van vorig
jaar, waar hij nog bij was, is overleden.
Werkgroepen Grijs en Zeswielen
Henk geeft een toelichting op het jaarverslag van de werkgroepen.
Na het vertrek van Henk en Elly Bijwaard blijven en nog maar 4 leden over van de
werkgroep Grijs. De schouwmethode van de Gemeente is veranderd en er wordt nog
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nagedacht over de vraag hoe daar een inbreng van de groep kan zijn. Andere
mogelijkheid die de revue is gepasseerd om iets te gaan doen met verkeer en
parkeren, maar dat is erg specialistisch. Morgen wordt hierover beslist.
Henk deelt nog een stuk uit betreffende de verkeersintensiteiten voor Huiswaard.
De werkgroep Zeswielen kan nu een slapend bestaan gaan leiden, de Gemeente
heeft onlangs een beslissing genomen. Mocht het nodig zijn kan de groep weer
geactiveerd worden. Hiervoor zou Jan Haring eventueel benaderd kunnen worden.
Werkgroepen Groen en Wijktuin
Arie geeft een toelichting op de jaarverslagen van de beide groepen. Veel activiteiten
geweest in het afgelopen jaar en dit gaat gewoon het komende (jubileum)jaar weer
door
Werkgroep Muiderwaard
Het laatste halfjaar zijn hier niet veel activiteiten ontplooid.
De bewonerscommissie is wel heel actief en heeft veel contact met Woonwaard over
het opknappen van de flats.
Financieel jaarverslag
Ed geeft een toelichting op het (voorlopige) verslag. Dit moet verder nog
gecontroleerd worden en de bonnen e.d. moeten nog gecompleteerd worden.
Tijdens de vergadering is er al het een en ander ingeleverd. Cock stelt om al een
bedrag te reserveren voor de viering van het 40-jarig bestaan van de wijk.
Over de subsidie-aanvraag voor komend jaar wordt nog contact opgenomen met
Gertjan Geugjes.
3. Beleidsplannen
In het afgelopen jaar zijn veel contacten geweest met de Wijkvereniging om de
samenwerking te intensiveren. Deze contacten gaan in het nieuwe jaar intensiever
plaatsvinden. Door het vertrek van een aantal bestuursleden gaat er met name e.e.a.
veranderen met de Wijkkrant. Hierin gaat de Wijkraad een grotere rol spelen. Remko
heeft ideeën over de lay-out van de krant en er komt (wellicht) een grotere inbreng
van de Wijkraad.
De websites worden verder op elkaar afgestemd en gaan over naar een andere
provider waardoor er weer andere mogelijkheden ontstaan, zoals inbreng van
wijkbewoners.
In het kader van het N(ieuw) A(lkmaars) P(eil) gaat in de volgende
bestuursvergadering nagedacht worden om in beide delen van de wijk een enquête
te houden.
Over de toekomst van de werkgroep Grijs horen we na morgen nog.
De werkgroepen Groen en Wijktuin hebben hun activiteiten voor het komende jaar in
het jaarverslag gezet. Zij gaan zich beslist niet vervelen.
De vergaderdata voor het komende jaar worden voorlopig vastgesteld op:
15 februari, 17 mei, 6 september en 15 november.
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4. Rondvraag
Netty deelt mede dat op 2 april een voorjaarsmarkt wordt gehouden in Wijkwaard.
We gaan ons nog beraden of en hoe we daar aanwezig gaan zijn.
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling
en nodigt iedereen uit om nog iets te gaan dringen in de Waardin.

Opgemaakt door Ed Anker
Alkmaar, 26 januari 2011.
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