Jaarverslag 2018 Weidebloembuurtvereniging
Per 1 april 2018 zijn toegetreden tot het bestuur: Hans Spijker (bestuurslid) en Hanneke Poort
(secretaris). Beiden zijn ze ingeschreven bij de KvK.
Hiernaast bestaat het bestuur uit: Rob Elderson (voorzitter) en Menno Ammerlaan (penningmeester).
Na de algemene ledenvergadering van 17 mei 2018 is er een pr-groep opgericht met daarin Mieke
Staal, Stefan van den Helder, Theo Somers en Guus Bos. De laatste twee moeten helaas binnen
enkele maanden hun deelname door privéomstandigheden staken. Deze werkgroep is aanwezig bij
bestuursvergaderingen en communiceert naar de leden en via de ‘socials’ wat er besproken wordt.
Daarnaast is Gert van Beest betrokken als website-beheerder.
Het bestuur is in 2018 vijf keer bij elkaar gekomen voor een reguliere bestuursvergadering. Hierbij
zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- energietransitie (Nieuw Lansinger Stroom, andere bijeenkomsten)
- algemene ledenvergadering (voorbereiding en acties)
- AVG-wet met betrekking tot onze website
- een enquête onder onze wijkbewoners waarmee we de wensen en behoeften kunnen peilen
voor onze vereniging
- honden-uitlaatveldje
- aed
- buurtpark Gouden Griffelplantsoen
- financiën, contributie
- overleg met gemeente (voorbereiding en acties)
- pr, d.m.v. onder andere Facebook en onze website
Ook is er in mei 2018 een overleg geweest met Mario Deerenberg van 3B Wonen, de eigenaar van
alle panden van de Klaverweide.
Op 17 mei 2018 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in Rehoboth. Hier is naast de
bestuurlijke onderwerpen onder andere gesproken over:
- verhoging van de contributie
- socials
Daarnaast zijn er twee gastsprekers uitgenodigd, namelijk Menno van der Woude, voorzitter van
Nieuw Lansinger Stroom en Florian Schneider, co-founder van Nerdalize.
Op woensdag 31 oktober heeft het bestuur overleg gehad met Sylvia Lassooy en Simon Lamens van
de gemeente. Op deze avond zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
- honden-uitlaatveldje en rondleggen schelpenpaadje
- herkenbaarheid straatnamen/huisnummers en parkeervakken
- beleid en handhaving parkeren campers/busjes/vrachtwagens
- opknappen Vogelbuurt en buurtpark Gouden Griffelplantoen
- minimaal twee veilige uitgangen van de wijk (bijvoorbeeld bij sneeuw en gladheid)
- verzakkingen en waterhuishouding (grote plassen en problemen met afwatering)
- snoei en verwijdering hoge bomen Pinksterbloemlaan, Weidebloempad i.v.m. gevaar
- boven- en ondergronds onderhoud op de agenda i.v.m. leefbaar houden van onze wijk.
(doorschuiven groot onderhoud bij gebrek aan klachten!)
- verslagen inspecties
- kwaliteit onderhoud groenvoorziening (onkruid)
- faciliteren in een ruimte voor de ALV
- energietransitie
Als belangrijkste punt kwam hierbij wel naar voren dat wij en bewoners van onze wijk meer
meldingen moeten doen!
Sinds najaar 2018 heeft de website een nieuwe frisse look.

