Verslag van de jaarvergadering gehouden op 19 mei 2008 in de Hertenkamp

1.Opening en vaststelling agenda:
De voorzitter heet de aanwezige (44) leden van harte welkom en
memoreert het overlijden van de heren de Bakker en van Schaik.
De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.Verslag Jaarvergadering van 7 januari 2008: akkoord
3.Mededelingen en lopende zaken:
- MCA:
wordt breed uitgemeten in de pers; inspraak wordt gesuggereerd, echter uit alles blijkt, dat ’t MCA in Alkmaar
blijft.
N.B. wij zullen alert moeten zijn op het vollopen van ons
park met auto’s.
- Veeken-terrein :

art. 19 procedure loopt, na publicatie kan bezwaar worden
aangetekend door direct-belanghebbenden.

- Asfaltering Oranjepark: wordt zeer binnenkort gestart
- Verkeersmaatregelen Westerweg: afgerond/niet iedereen is even blij met de gekozen
oplossing. (speelt nog wijziging kruising F. Conijnlaan/
Westerweg)
4.Financieel verslag Penningmeester alsmede decharge van het bestuur:
Onder luid applaus wordt e.e.a. goedgekeurd.
5.Verslag kascommissie: kascommissie is akkoord gegaan. Als nieuw lid wordt i.p.v.
Dhr. Stallinga benoemd Dhr. Smit (oranjelaan).
6.Vaststelling contributie: De vergadering gaat akkoord met verhoging tot € 12 m.i.v.
2009.
7. Punten uit rondvraag ledenvergadering januari 2008:
- Geluidswal regulierslaan: hoewel de vergadering erg verdeeld is over een geluidswal (w.s. is de meerderheid tegen) wordt besloten om de
Gemeente te verzoeken een nieuwe meting te houden.
- Bouwverkeer AZ-terrein: zal niet via Oranjepark lopen.
- Bord rondweg betreffende vrachtverkeer Regulierslaan: komt er indien Gemeente
verkeersbesluit definitief heeft gemaakt.

8. Bestuurssamenstelling:
- De Vergadering gaat akkoord met de benoeming van:
Dhr. Henk de Bruin als voorzitter en
Dhr. Jan Ankoné als secretaris.
Dhr. Niek Oostrom wordt onder applaus bedankt voor zijn inspanningen
gedurende de laatste 6 jaar
9./10. Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt dus sluit de voorzitter de
Vergadering en nodigt een ieder uit voor de borrel.
Henk de Bruin, secretaris.

