Notulen DR-vergadering Donderdag 19 mei 2016

Aanwezig:
Afwezig:

Tiny van Wegberg, Marij Droog, Bram van Helden
Henk Janssen, Nelly Janssen, Loes van Hoof
Nicole Kleuskens, Peter Strijbosch Johan Schipper, allen afgemeld.

1. Opening
Tiny (deze vergadering de voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergadering en evaluatie bijeenkomst wijkcomités en contactpersonen:
Henk heeft een telefoontje gekregen van de bewoners van het Berkelsbroekpark over het gebruik van het
trapveldje. Henk heeft gesuggereerd dat men eerst zelf bekijkt wat er aan gedaan kan worden.
memo: agendapunt voor de volgende keren: we zullen bekijken hoe we in toekomst meer
belangstellenden voor deze bijeenkomst op de been kunnen krijgen
Een idee is: de volgende bijeenkomst op een ander adres houden: bv in het Huis van de Wijk in de
Norbertusparochie.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58: accommodatiebeleid
Behoorlijke respons op de enquête voor de accommodaties. Henk stelt een bijeenkomst voor om te kijken
hoe we verder gaan.
4. Ingekomen en uitgaande post
Nr. 61: Uitnodiging opening beachvolleybalvelden. Nelly, Tiny en Mary gaan, Mary moet zich nog
aanmelden
Bijeenkomst Rabobank op 26 mei: Tiny en Nelly gaan.
Nr. 59: Plan Hof te Berkel
Henk: Positieve ontwikkeling. Er is een vraag gekomen voor hogere banken zodat de ouderen ook kunnen
zitten en weer makkelijk opstaan. De betonnen randen zijn te laag en er is ook geen leuning.
Aandachtspunt voor de wijkraad om er alert op te zijn dat de banken die er vroeger stonden ook weer
teruggeplaatst worden.
Nr. 58: Marij gaat navragen of ze voor de gezamenlijke collecte ook de Anbistatus kunnen krijgen.
5. Concept jaarverslag en financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt décharge verleend. Mbt het
jaarverslag zijn er nog enkele opmerkingen. Die worden verwerkt. Volgende vergadering wordt concept
jaarverslag definitief gemaakt.
6. Rondvraag
Marij: Vraag over Whatsapp buurtpreventie nav vraag inwoner Horst.
Henk: Binnen de Burgeradviesraad wordt gesproken over preventie drugsgebruik. De vraag is of er
opmerkingen zijn in die richting.
Of er nog opmerkingen zijn binnengekomen ivm de containers voor het incontinentiemateriaal. Geen
directe opmerkingen. Wel wordt opgemerkt dat de deksels zwaar zijn.
7. Sluiting
Tiny bedankt allen en sluit de vergadering af.
De eerstvolgende vergadering donderdag 16 juni 2016, 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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