Verslag van de ledenvergadering d.d. 14-1-2013 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom.
Afmeldingen: fam. Dekker, mevr. Jonkers, fam. v.d. Berg, fam. Ballot, fam. Nagtglas Boot. Fam. v.
Rees
2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 16 mei 2012 wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen en lopende zaken.
Mededelingen:
In de jaarvergadering werden er vragen gesteld over vermeende prostitutie in “de Hout” en over
hangjongeren in het speeltuintje, met het gevaar dat kinderen zich verwonden aan de naalden van
gevonden spuiten. De voorzitter deelt hierover mee dat er bij de politie van prostitutie niets bekend
is. Verder geeft de politie aan dat bijna alle speelplaatsen door hangjongeren worden gebruikt als
ontmoetingsplaats. De politie heeft dit in “de Hout” nog niet vastgesteld. Hangjongeren gebruiken
volgens de politie mogelijk drugs maar dan als regel softdrugs, dus geen naalden. Als er zwervers
worden gesignaleerd is alertheid geboden, omdat sommigen van hen wel spuiten.
Lopende zaken:
-Uitkomsten van Veldbezoek: Ontwikkelingen blijven volgen. In voorjaar komt evaluatie
- Westelijke ringweg: Er komt een vereenvoudigd plan. Er moet rekening gehouden worden dat de
ring vanuit het park niet meer via de Regulierslaan is te bereiken. Het bestuur volgt de
ontwikkelingen.
- Burger AED: De voorzitter geeft uitleg over dit gemeenteproject en roept vrijwilligers op zich te
melden
- Bedrijfsbezoek “Nick Oud Direct Mail” zal op 5 maart plaats vinden. Het bestuur zal de leden
hiervoor een uitnodiging sturen.
4. Rondvraag.
Er wordt een vraag gesteld over een bladerbak die de gemeente voor buurten beschikbaar stelt. De
voorzitter geeft aan dat het bestuur de gemeente hierover zal benaderen.
5. Presentatie “40 jaar koopvaardij” door Henk Jacobsz
Henk houdt een zeer boeiende presentatie over zijn ervaringen als werktuigkundige op de
koopvaardij. Hij lardeert de beelden met prachtige zeemansliederen. De aanwezigen hebben
zichtbaar genoten .
6. Sluiting
De voorzitter sluit af en nodigt de aanwezigen uit een drankje met elkaar te nuttigen
Jan Ankoné, secretaris
April 2013

