
Verslag van de jaarvergadering d.d. 23-04-2013 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.

1. Opening en vaststelling van de agenda.

De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom en staat stil bij het overlijden van onze oud 
voorzitter Nic Oostrom.
Afmeldingen:  fam. Herbst, fam. Mul, fam. Schuijt, mevr. Benit, fam. Feijen, fam Tamis en de familie 
Dekker

2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 14januari  2013 wordt goedgekeurd, met  dank aan de 
secretaris.

3. Mededelingen en lopende zaken.

Mededelingen:  
Geen medelingen

Lopende zaken:  
1. 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. Tijdens een bijeenkomst van de 
klankbordgroep is informatie verstrekt over de stand van zaken. De ringweg zal slechts 
beperkt worden aangepast door het ontbreken van de financiële middelen. Het plan is nu de 
kruispunten van de Bergerweg en de Terborchlaan op te pimpen en bij de kruising met de 
Huiswaarderweg is men van plan een enkel viaduct te bouwen richting Den Helder. De 
klankbordgroep heeft voorgesteld het dure viaduct richting Den Helder niet te bouwen, maar
de focus te richten op de kruising met de Kennemerstraatweg.

2. Alkmaarderhout: De gemeente heeft toegezegd de evaluatie van de veldschouw in het 
voorjaar gereed te hebben en ons op de hoogte te brengen. Wij hebben nog geen bericht 
van de gemeente mogen ontvangen.

3. Burger AED: De gemeente stelt na een eerdere afwijzing onze buurt toch kosteloos een AED 
ter beschikking. Er hebben zich intussen een aantal vrijwilligers gemeld, het zou fijn zijn als er
nog meer vrijwilligers zich aanmelden. 

4. Terugblik op bedrijfsbezoek “Nic Oud Direct Mail”: Liefst 80 buurtgenoten hebben hieraan 
deelgenomen. Een hele mooie ervaring en geweldig verzorgd door Patrick Oud en Gerard 
Tamis.

4. Het financieel verslag 2012
Financieel verslag van de penningmeester, als mede decharge van het bestuur wordt onder applaus 
van de vergadering goedgekeurd. De penningmeester stelt voor om de contributie te verhogen tot € 
20,- . De vergadering gaat hiermee akkoord.

5. Kascommissie
De kascommissie doet verslag van de controle. Ziet er goed uit. Gaat akkoord.
Wilco Vlaar is aftredend lid. Mees Visser stelt zich beschikbaar als nieuw lid en wordt als zodanig 
door de vergadering benoemd.



6. Bestuurssamenstelling
Henk de Bruin en Ad Rood zijn aftredend en na drie termijnen van drie jaar niet meer verkiesbaar. 
Jan Ankone blikt terug op hun bestuursperiode en dankt hen voor de bewezen diensten.
Op voordracht van het bestuur wordt door de vergadering Marcel van Wonderen als nieuwe 
voorzitter en Jacqueline Schuffel als mede bestuurslid gekozen.

7. Rondvraag

Tineke Poiesz-Tjallema geeft aan dat de paardenrenbaan iedere dag wordt besproeid met water uit 
de Zandersloot. Dit geeft veel geluidsoverlast.

10. Sluiting

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

Jan Ankoné, secretaris
April 2013


