Verslag van de ledenvergadering d.d. 3 januari 2011 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom en met name de familie Benameur Als
nieuwe bewoners van het oranjepark.
Afmelding: mevr. Jonkers- de Graan , mevr. de Frenne-Kieft familie Blommerde, Feijen, Mook en
Rood.
Toegevoegd aan de agenda wordt een leden raadpleging m.b.t. andere opzet van de
ledenvergadering.
2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 10 mei 2010 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Mededelingen en lopende zaken.
Mededelingen: Geen
Lopende zaken:
-Ontwikkelingsvisie Alkmaarderhout: De commissie heeft zijn advies uitgebracht aan het college van
Ben W. verder op dit moment geen ontwikkelingen
-Ontwikkelingen betreffende de westelijke rondweg: geen ontwikkelingen sinds laatste vergadering.
- Subsidieregeling bewonersinitiatieven: Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar voor bewoners
initiatieven die ten goede aan de wijk komen.
- Het bestuur verzoekt de leden het e-mail bestand van het buurtalarm niet aan andere partijendoor
te geven.
4. Opzet ledenvergadering
Omdat de agenda bij de ledenvergadering wat beperkter is dan de jaarvergadering was er binnen het
bestuur een idee om van de ledenvergadering een nieuwjaarsreceptie te maken, waarbij de
voorzitter een korte toespraak kan houden. In het bestuur liepen de meningen hierover uiteen.
De leden worden gevraagd zich hierover uit te spreken.
Een grote meerderheid spreekt zich uit voor continuering van huidige situatie.
5. Rondvraag
Dhr. Schuyt stelt een vraag of het bestuur een antwoord heeft op vraag van dhr. Kavelaar met
betrekking tot ophoging van de grond op het “Veekenterrein” . Ad Rood heeft in de jaarvergadering
aangegeven daar niet van op de hoogte te zijn. Het bestuur heeft zich daar niet verder over
geïnformeerd.
Dhr. Visser stelt een vraag over het voornemen van het M.C.A. met betrekking tot de isotopen. De
installatie is reeds in bedrijf.
De voorzitter vraagt de bewoners of er nog overlast wordt ondervonden van de konijnen die in het
park los lopen. Er wordt weinig of geen overlast ondervonden. Het lijkt er niet op dat het probleem
zich uitbreidt.
Ton Putter deelt mede dat hij zijn gestolen kruiwagen ingevroren in de paddepoel heeft
aangetroffen. Hij haalt de kruiwagen eruit als het dooi is.
Jan Ankoné, secretaris
Maart 2011

