Notulen van de bestuursvergadering op 2 november 2015.
Locatie: bij Marlies Burm
aanwezig: Marlies Burm, Ina Kanse, Maggy de Kock en Kees de Kooning
aanvang: 20 uur.
1. Opening
Deze extra vergadering is belegd om problemen rond het project “feest van licht” te bespreken. In
de vorige vergadering is besloten dat er een plan van aanpak en een en begroting moet worden
opgesteld alvorens er besluitvorming kan plaatsvinden.
Door de ziekte van Maggy heeft Marlies haar taak m.b.t. dit project overgenomen. Ina en Kees
waren met vakantie. Marlies heeft inmiddels veel afspraken gemaakt en het project deels op de rails
gezet.
2. Afspraken voor het project “feest van licht”
- De doelgroep is de basisschoolkinderen die veelal onder begeleiding van de ouders zullen
komen;
- Dirk de Kock is bereid als kerstman op te treden. Kerstpak wordt gehuurd (Maggy)
- Otto Vosveld wordt gevraagd foto’s te maken van de kinderen met de kerstman.(M)
- Jumbo of AH wordt gevraagd de koffie, thee, frisdrank en chocomelk te sponsoren.(M)
- Life en garden heeft toegezegd een gratis kerstboom te leveren. De boom zal
14 dagen
blijven staan
( M)
- De scouting zal gevraagd worden voor een partytent, meubilair en containers voor koffie en
thee.
(K)
- Het vervoer kan in eigen beheer gebeuren.
(I)
- Er wordt geen lampionoptocht gehouden vanwege het risico dat er aan verbonden is.
- De praktijkschool heeft toegezegd houten kerstballen te maken. De kinderen kunnen de
kerstballen versieren. ( plakstrips kopen / Action)
(Maggy)
- Voor licht/verwarming in de tent wordt – tegen vergoeding -een bewoner uit de Stanleystraat
gevraagd.
- De brief waarin hulp wordt gevraagd bij de wijkbewoners is tekstueel zwak. Besloten wordt
voortaan eerst het concept onder bestuursleden rond te laten gaan alvorens de circulaire naar
buiten gaat.
(A)
- De namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van wijkbewoners die zich voor
activiteiten aanbieden doorgeven aan Kees die een verzamellijst zal opstellen.
(A)
- Als in de komende week te weinig personen hulp aanbieden, zal op de jaarvergadering een
beroep op de aanwezigen worden gedaan zich alsnog beschikbaar te stellen voor de opbouw
en het opruimen.
(M/K)
- Op basis van de begroting voor het project zal bij de gemeente een subsidie worden gevraagd.
(M)
- Tragel wordt gevraagd voor live kerstmuziek in de partytent.
(Maggy)
3. Speeltoestellen in de wijk Wittebrug.
Bewoners uit de wijk Wittebrug hebben bij de gemeente een verzoek ingediend speeltoestellen te
plaatsen. De gemeente heeft onze wijkraad gevraagd daar een project van te maken in verband
met de subsidie. De wijkraad van oordeel dat de bewoners zelf een comité moeten samenstellen.
Het comité kan dan het verzoek indienen bij de gemeente. (M)
4. Kunst in de wijk

Er is een ontwerp ingediend door Willem Barend Boehlé die voorstelt een sculptuur te plaatsen van
de vos Reynaert op de rotonde op de Clingeweg. Vragen/ opmerkingen uit de vergadering: de
hoogte van het object, kleurgebruik bij voorkeur in de kleuren van het gemeentelijk logo. De
wijkraad ondersteunt de subsidieaanvraag. (M)
5. Verslag v.d. bijeenkomst met de wijkwethouder, Mevr. Van Damme.
De volgende punten zijn besproken:
- de plaatsruimte op straat voor afvalbakken;
- parkeren in smalle straten;
- snoeien van de boom op de kruising Marco Pololaan/ Van Riebeecklaan;
- verbodsborden voor tractoren in de Waterstraat;
- meidoornhaag langs het Binnenpad wel/niet verwijderen?;
- Ontplooit de gemeente initiatieven om kinderen uit de grensdorpen voor het onderwijs in
Nederland te behouden.
6. Nieuwsbrieven
Nu de notulen van alle bestuursvergaderingen op de website worden geplaatst, is het opstellen van
nieuwsbrieven overbodig.
(K)
7. Jaarvergadering
8. Op donderdag 12 november wordt in Hotel Hulst de jaarvergadering gehouden. Voor de
gespreksgroepen is steun toegezegd door Otto Vosveld en twee personen uit de wijkraad
Kloosterzande.
(M/K)
9. Sluiting
Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur.

