VERSLAG Algemene Leden Vergadering 2012
Datum vergadering: 13 maart 2012
Aanwezig:
- Lex Schuil
- Marjolein Willemsen
- René van Herwaarden
- Douwe Hoeven
- Larens Nieuwenhuizen
(Roy Abels, Aggo in ’t Veld en Ronald van der Wal)
1. Opening.
De interim voorzitter Lex Schuijl opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen ALV 23-03-2011.
Naar aanleiding van de notulen zijn geen opmerkingen en ze worden hierbij aangenomen.
3. Jaarverslag van de secretaris.
De voorzitter geeft een korte mondelinge toelichting over het verslag. Benoemd wordt de
fietsbrug, Buslijn3, De parkeerplaats Horsterhout (P1), het zebrapad bij Het Startblok en de
afrastering van de Triasgracht en Zwartepad. Ook komt er weer een Triasfeest.
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Marjolein.
4. Financieel verslag 2011.
De kascommissie heeft decharge verleend.
De penningmeester Laurens Nieuwenhuizen geeft een toelichting op de begroting 2011 en
exploitatie begroting 2011 . De advertenties in de Hoorschelp hebben veel inkomsten gegenereerd.
Ook zijn er achterstallige contributies geïnd. In de nieuwe Hoorschelp komen ook meer
advertenties. Uit de aanwezigen komt een vraag hierover.
Kascommissie.
Hr. van de Os treedt toe als reservekascommissie lid. Dhr. Lichtering treedt af.
Joke Bakker wordt reserve kascommissielid.
5. Bestuursleden.
Mw. Inge de Haan treedt af i.v.m. haar familie uitbreiding afgelopen jaar.
Dhr. Nieuwenhuizen treedt af , is niet meer woonachtig in de wijk.
Mevr Marjolein Willemsen treedt terug als secretaris, maar blijft Algemeen Bestuurslid en zal zich
vooral bezighouden met de organisatie van Activiteiten.

Dhr. Schuijl als vicevoorzitter aftredend en weer herkiesbaar en wederom benoemd tot
vicevoorzitter.
De heer Roy Abels stelt zich voor. Hij woont 10 jaar in de wijk.
De heer Aggo in ’t Veld stelt zich voor. Hij woont nu een jaar in de wijk.
De heer Ronald van de Wal stelt zich voor.
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij door handopsteking de nieuwe bestuursleden willen kiezen.
Alle kandidaat bestuursleden worden door de aanwezige leden met unanieme stem gekozen binnen
het bestuur. Het bestuur zal maandag 19 maart de beschikbare functies formeel verdelen.
6. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
7. Pauze.
8. Gastsprekers.
Na de pauze is het de beurt aan een tweetal gasten.
De heer Theo Niehof, opbouwwerker van SWO geeft een toelichting over buurt en wijkgericht
werken.
Bewonersgroepen met een goed uitgewerkt plan kunnen een aanvraag doen voor subsidie bij de
Gemeente.
Hierna antwoordt de wijkagente Miranda op vragen van de aanwezigen. Er zijn veel vragen over
verkeersveiligheid op de fietspaden en oversteekplaatsen op de routes van- en naar de scholen in de
wijk. Dit wordt door de wijkvereniging opgepakt in onderling overleg met de in de wijk woonachtige
raadsleden. Er wordt besloten om een wijkschouw te houden met betrekking tot de genoemde
verkeersonveilige situaties. Leden en bewoners van de wijk wordt gevraagd specifieke onveilige
locaties te mailen naar de wijk onder vermelding van exacte locatie en omschrijving van de onveilige
situatie. Indien mogelijk, vergezeld van een foto.
Naast genoemde verkeersonveilige situaties, ook veel klachten over parkeerovertredingen op met
name P1.
Ze geeft ook als tip dat een groep bewoners een brief naar de gemeente kan schrijven.
Ook stadstoezicht kan benaderd worden bij problemen met betrekking tot parkeren.
Men besluit dat verkeerssituaties doorgemaild kunnen worden naar de Wijkvereniging en of Douwe
Hoeve.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 21:30 uur.

