Notulen van de ALV van de Belangenvereniging Haagwegkwartier van 16 maart 2016
20:00 uur

Speeltuin Westerkwartier

Aanwezig van het bestuur: Mercedes Wittwer (Voorzitter) Roy Wittenberg (Secretaris)
Sebastiaan Zitman (Penningmeester) Marian Wezenbeek (Algemeen lid) Lidia
Zepeda-Tieman (Lid activiteiten)

1. Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom. Ze is verheugd dat er naast leden ook
verschillende nieuwe gezichten zijn.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Marjolein Heijboer en haar man, Corrie
Dangerman, Vera Duermeijer en Ton van Leeuwen.
2. Verslag van de ALV van 2015. Het verslag is meegestuurd bij de uitnodiging voor de
ALV. Per mail is geen reactie op het verslag ontvangen. De aanwezigen bij de ALV
die vorig jaar ook aanwezig waren, hebben geen op- of aanmerkingen op het veslag.
Het wordt vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015
De secretaris behandelt in vogelvlucht een aantal belangrijke thema’s waar het
bestuur voor de wijk mee bezig was het afgelopen jaar. Ook wordt teruggekeken op
een paar gezellige activiteiten die vorig jaar in de wijk plaatsvonden.
4. Financieel jaarverslag 2015
De secretaris presenteert de financiën van de vereniging. De kascommissie geeft
hieraan goedkeuring.
5. Aftreden van 2 bestuursleden, benoeming van de nieuwe Penningmeester
Er wordt afscheid genomen van Sebastiaan Zitman (Penningmeester) en Lidia
Zepeda-Tieman (Activiteiten). De voorzitter bedankt hen voor hun inzet, en belooft
Sebastiaan een bierpakket en Lidia een ingelijste foto voor aan de muur. Luid
applaus volgt.
Hendrick van Putten stelt zich voor. De vergadering benoemt hem als de nieuwe
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penningmeester.
6. Plannen voor 2016
Met behulp van de plattegrond van de wijk die Marian Wezenbeek heeft
meegenomen, licht Mercedes enthousiast toe waar er dingen in de wijk spelen en
waar het bestuur mee bezig is.
7. Rondvraag
- Er wordt aandacht gevraagd voor tegels die door algvorming, groen worden.
- Een lid vraagt wat de gemeente doet met de informatie die op de informatieavond
in de speeltuin is ingewonnen en of er daarvan een verslag komt. Toelichting: De
informatie avond is georganiseerd door de gemeente en de belangenvereniging
had daar een informatiestand. Vandaar dat de vereniging geen verslag maakt. De
avond diende vooral om informatie aan de bewoners te verstrekken over thema’s
in de wijk zoals: de moskee en het plein, de wijkregisseur, maatschappelijk werk,
de wijkagent etcetera. De gemeente organiseerde en de wethouder en
ambtenaren waren aanwezig om reacties van bewoners te horen.
- Er wordt gevraagd naar de locatie van de ondergrondse afvalcontainer in de
Genestetstraat. Aan de hand van een kaartje van de locatie wordt een toelichting
gegeven op het hoe en waarom van de plaats die nu gekozen is.
- Er wordt toegelicht dat de vereniging wat afvalgrijpers heeft en dat die daarnaast
bij de gemeente kunnen worden aangevraagd.
- Er wordt toegelicht dat in het Schrijverspark zowel gewandeld als gefietst mag
worden;
- Er wordt aandacht gevraagd voor grint dat op de Haagweg ligt en voor het feit dat
de belijning van de weg is weg gesleten. Dit wordt meegenomen in contact met
de gemeente.
8. Sluiting
9. Borrel
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