Jaarverslag 2019 Weidebloembuurtvereniging
Het bestuur is voortgegaan in de bestaande vorm: Rob Elderson (voorzitter), Menno Ammerlaan
(penningmeester), Hans Spijker (bestuurslid) en Hanneke Poort (secretaris).
Sinds mei 2018 is er ook een pr-groep actief met daarin Mieke Staal en Stefan van den Helder. Zij zijn
aanwezig bij bestuursvergaderingen en communiceren naar de leden en via de ‘socials’ wat er
besproken wordt.
Daarnaast is Gert van Beest betrokken als website-beheerder.
Het bestuur is in 2019 zes keer bij elkaar gekomen voor een reguliere bestuursvergadering. Hierbij
zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- energietransitie (Nerdalize, Nieuw Lansinger Stroom, slimme meters, andere bijeenkomsten,
gasvrij maken van onze wijk)
- algemene ledenvergadering (voorbereiding en acties)
- onze enquête (opstellen en evalueren)
- honden-uitlaatveldje/burgerinitiatief
- Weidebloemtunnel
- Rotonde en uitgangen van onze wijk
- financiën, contributie
- overleg met gemeente (voorbereiding en acties)
- pr, d.m.v. onder andere Facebook en onze website
- samenstelling bestuur
Op 13 mei 2019 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in de trouwzaal van het
Gemeentehuis. Hier is naast de bestuurlijke onderwerpen onder andere gesproken over:
- verhoging van het aantal leden
- verlaging van het lidmaatschapsgeld, tevens besluit
- socials
Daarnaast zijn er drie gastsprekers uitgenodigd, namelijk Margriet Bijl, projectleider aed’s
Weidebloembuurt, Karel Neelisse, buurtpreventie Weidebloembuurt en Peter Schuurmans, hoofd
afdeling Veilig Leven, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Hier hebben we 30 personen uit 12 huishoudens uit onze wijk als aanwezig mogen registreren.
Op maandag 21 oktober heeft het bestuur overleg gehad met Sylvia Lassooy 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 en onderhoud Weidebloembuurt
- Riool in de wijk
- Weidebloemtunnel
- minimaal twee veilige uitgangen van de wijk (bijvoorbeeld bij sneeuw en gladheid)
- verzakkingen en waterhuishouding (grote plassen en problemen met afwatering, levend houden
water tussen Weegbreeplantsoen en Boterbloemstraat)
- 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)
- energietransitie
- Burgerinitiatieven en onze enquête
Veel punten laten we jaarlijks in ons overleg met de gemeente terugkomen.

