
Verslag van de jaarvergadering  d.d.  14-5-2012  in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.

1. Opening en vaststelling van de agenda.

De voorzitter heet  de aanwezige leden van harte welkom .
Afmeldingen:  fam. Hoekmeijer, fam. Pols, fam. Louwe,  fam.  Van Rees, fam.Mook, fam. Mul, fam. 
v.d. Mark, fam. Visser, fam. Sluiter, fam. Schuijt, mevr. Frêne, mevr. Benit en mevr. Jonker

2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 16 januari  2012 wordt goedgekeurd met  dank aan de 
secretaris.

3. Mededelingen en lopende zaken.

Mededelingen:  
Geen medelingen

Lopende zaken:  
-Ontwikkelingen betreffende de westelijke rondweg: Henk de Bruin heeft namens onze 
buurtvereniging zitting in een klankbordgroep betreffende de rondweg. Deze klankbordgroep wordt 
voorgezeten door de provincie. Er is nog geen datum voor een eerste bijeenkomst vastgesteld. Het 
lijkt duidelijk dat de realisatie van de aanpassing van de rondweg een lange termijnplan is.
-Aanpassing van de Westerweg van de Fritz Conijnlaan tot de Kalkovenseweg: Er heeft op 11 april 
een bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Tine Jacobsz heeft daar het bestuur 
vertegenwoordigd en doet verslag: de gemeente geeft  aan dat er een mogelijkheid is voor het 
aanbrengen van verkeersdrempels of dit deel tot 30 kilometer gebied te verklaren. Dit laatste levert 
problemen op met de voorrangsregels voor de zijwegen. De gemeente heeft voorkeur voor de 
drempels.
Tine Jacobsz doet de suggestie om aan beide zijden de fietspaden te markeren, zoals dat op de Aert 
de Gelderlaan is uitgevoerd. De gemeente geeft aan dat de Westerweg daar te smal voor is. We 
worden over verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
-Alkmaarderhout: De gemeente heeft ons per brief laten weten dat er een veldschouw zal 
plaatsvinden  betreffende de uitvoering van het “Beheerplan “  zoals dit tot nu toe is uitgevoerd. Wij 
krijgen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Gerard Nagtglas Boot geeft aan daar bij aanwezig te 
willen zijn. Het bestuur zal hem daar t.z.t. voor uitnodigen.

4. Het financieel verslag 2011
Financieel verslag van de penningmeester, als mede decharge van het bestuur wordt onder applaus 
van de vergadering goedgekeurd.

5. Kascommissie
De kascommissie doet verslag van de controle. Ziet er goed uit. Gaan akkoord.
Renze van de Berg is aftredend lid. Rob Adrichem stelt zich beschikbaar als nieuw lid en wordt als 
zodanig door de vergadering benoemd

6. Bestuurssamenstelling
Jan Ankoné , Tine Jacobsz en Bram Smit zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Jan Ankone, Tine Jacobsz en Bram Smit worden door de vergadering herbenoemd.

7. Vergaderfrequentie



Het bestuur vraagt de vergadering haar mening om de vergaderfrequentie terug te brengen tot één 
vergadering per jaar. De vergadering vindt het feit dat er momenteel weinig “grote”onderwerpen 
aan de orde zijn niet een reden om de huidige frequentie te wijzigen. Algemeen wordt door de 
vergadering aangegeven het ontmoetingsmoment van de bewoners erg belangrijk te vinden.
Met algemene stemmen wordt ervoor gekozen de huidige frequentie van twee vergaderingen per 
jaar te handhaven. 
 
8. Rondvraag

Tineke Poiesz-Tjallema heeft de gemeente verzocht om een derde groene bak. De gemeente wijst dit
verzoek af. Zij vraagt of de vereniging zich hiervoor tot de gemeente kan wenden. Vanuit de 
vergadering wordt de behoefte voor een derde bak niet aangegeven

Gerard Nagtglas Boot geeft aan een vermoeden te hebben dat er in de “Hout”getippeld wordt. 
Vermoeden wordt door de vergadering niet herkend. Bestuur neemt hierover contact op met de 
politie

Rob Ballot geeft aan dat de hangjongeren zich van de hangplek in het park naar het speeltuintje 
hebben verplaatst. Hij wijst op het gevaar van afval van drugsgebruik in de vorm van injectienaalden 
voor de kinderen die er spelen. Het bestuur neemt contact op met de wijkagent.

Er wordt een vraag gesteld over het bruggetje dat er zou komen naar de Oranjehof.  Dit gaat 
waarschijnlijk niet door. Het “Oranjepark”heeft hier ook verder geen belang bij.

10. Sluiting

De voorzitter sluit af en nodigt de aanwezigen uit een drankje met elkaar te nuttigen

Jan Ankoné, secretaris
november 2012


