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Notulen vergadering Algemeen Bestuur van 21 februari 2012

Aanwezig:

Remko Rijpkema
Hanny de Kraay
Ed Anker

Van Riet, Arie en Margreeth kwam een bericht van verhindering.
1. Opening en mededelingen
Bij aankomst in Wijkwaard bleek het gebouw gesloten te zijn en omdat we
slechts met z’n 3-en zijn is de wijkraadsvergadering bij Hanny thuis gehouden.
Het overlijden van Jan Beenken is gememoreerd en we leven allemaal met
Riet mee. We hopen dat ze er volgende keer weer bij kan zijn.
Remko is naar een bijeenkomst van de Gemeente geweest, gerelateerd aan
NAP. Een van de onderwerpen was dat de mogelijkheden gaan worden
bezien of de wijk kan draaien op “eigen” middelen met subsidies uit andere
bronnen (bv uit de Postcodeloterij). Het gaat hier dan om activiteiten die door
de Wijkvereniging worden gedaan. De Wijkvereniging draait al gedeeltelijk op
andere inkomsten dan die van de Gemeente. In maart komt hier een vervolg
op.
2. Verslag AB-vergadering 15 november 2011
Het verslag wordt doorgenomen en er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen / uitgaande stukken
- In de Bannewaard zijn weer veel parkeerproblemen. De bewoners kunnen
regelmatig niet parkeren in de hele straat. Door het afbreken van de Vegro
hallen wordt dit probleem nog vergroot omdat er dan een aantal gratis
parkeerplaatsen in de Zijperstraat minder zullen zijn. Remko gaat dit
probleem filmen en dit wordt op de site geplaatst.
4. Website/Wijkblad
- Degene die het beheer van de website zou overnemen heeft niets meer
van zich laten horen, voorlopig blijft Remko dat dus doen.
- We zitten nu ook op Twitter en op Facebook. De linkjes hiervoor staan op
de internetsite.
- De nieuwste uitgave van de Wijkkrant is in de maak. Hans Lagerwey doet
nu de opmaak van het blad. Er komt nu op de middenpagina een poster
ivm het 40-jarig jubileum van de wijk en wanneer deze achter het raam
wordt geplaatst kan er een prijs mee gewonnen worden.
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5. Nieuws van de Wijkmeester / Wijkcoördinator
- De “nieuwe” Wijk coördinator is Margit de Jong. Zij is bij de Wijkraad geen
onbekende. Ze gaat onze vergaderingen alleen bezoeken op uitnodiging
wanneer een een zaak aan de orde komt waarvoor haar aanwezigheid
nodig is maar komt wel kennismaken op een van de vergaderingen. Ze
houdt ons wel zo veel mogelijk op de hoogte van alles wat er speelt.
- Eind december zijn er struiken die elders weggehaald waren in het
openbare groen gegooid. Dit is aan Netty gemeld maar ze liggen er nog.
Aan Netty wordt gevraagd hierop actie te ondernemen.
6. Nieuws van de werkgroep Muiderwaard
Hanny heeft telefonisch contact gehad met Margit over het snoeien van de
bomen in de Muiderwaard. De bomen bij de F G en H flat worden 1x in de 3
jaar gesnoeid. Op andere plaatsen staan bomen heel dicht tegen de flats aan,
hier wordt later nog naar gekeken.
7. Nieuws van de Wijkvereniging
Is reeds eerder aan de orde geweest.
8. Nieuws van de werkgroep Groen/Wijktuin
- Aan de Drechterwaard is een lantaarnpaal gesneuveld, inclusief de
hanging basket.
- De wijktuin gaat de 1e zaterdag van maart weer van start.
- Op 23 juni wordt de Boerenmarkt weer gehouden.
9. Nieuws van de werkgroep Zonder Naam
Riet gaat nog gestaag door met haar werkzaamheden.
10. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

Opgemaakt door Ed Anker
22 februari 2012
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