Verslag van de jaarvergadering d.d. 12-5-2014 in Horecacentrum de Hertenkamp te Alkmaar.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom Afmeldingen: fam. Jansen, fam Brandsma,
fam. Ballot, fam. Rood, mevr. Benit, fam.Sluiter, Geertje Visser.
2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 13 januari 2014 wordt goedgekeurd, met dank aan de
secretaris.
3. Mededelingen en lopende zaken.
Status ‘Whats-App”
Wijkagent Vincent Beuling is aanwezig en wil iets zeggen over het “Whats-App” initiatief. Er zijn veel
wijken/buurtverenigingen in Alkmaar die gebruik maken van een Whats-App groep als buurtpreventie middel. Hij deelt wel mede dat het voor de politie niet werkbaar is om te participeren in al
deze groepen. Het is dus erg belangrijk bij een verdachte situatie eerst een melding te doen per
telefoon.Als er dus iets verdachts wordt gezien 112 bellen als er spoed bij is en anders kan de politie
gebeld worden op nr. 0900 8844. Deelname aan Burgernet wordt ook door Wijkagent dhr. Beuling
warm aanbevolen.
De voorzitter deelt mee dat een “Whats- App”groep maximaal 50 deelnemers kan bevatten. De
groep is nu al vol. Voorstel is om per huisadres slechts één nummer op te nemen en indien dat niet
voldoende is een tweede groep te maken.
Mevrouw Hooiveld geeft aan dat ze geen smartphone heeft en dat ze graag de buurtalarm e-mail
blijft ontvangen. In de vergadering geeft men aan dat daar breder behoefte aan blijft. De voorzitter
zegt toe dit weer in te voeren. Dit zal echter niet een 1 op 1 vertaling worden van alle Whats App
berichtgeving omdat niet teveel werk met zich meebrengt.
Beheerplan Alkmaarderhout:
Het bestuur heeft op 11 april 2014 van de gemeente Alkmaar het verslag ontvangen van het
veldbezoek en plan van aanpak van beheerevaluatie beheerplan Alkmaarderhout 2007-2017 dat
heeft plaatsgevonden op 6 juni 2012. ( met excuses van de Gemeente voor de vertraging)
Om tot een volledige evaluatie te komen zullen er de komende tijd nog 6 veldbezoeken plaatsvinden
waarvoor onze woonbelangenvereniging is uitgenodigd.
Het eerste veldbezoek heeft inmiddels plaatsgevonden en dat is vanuit onze vereniging bijgewoond
door Tine Jacobzs, Hans Kapteijn en Gerard Nagtglas Boot.
Dit eerste veldbezoek in de reeks van zes ging over de Stinzenplanten en klimop. Dhr. Kapteijn doet
in de vergadering verslag van dit veldbezoek.
Renovatie Westerweg:
Van de Kalkovenseweg tot de Julianalaan worden aan beide zijden van de weg fietspaden ingekleurd.
Het wordt een 30 km gebied. Er komt nog een fase twee, waarbij de kruisingen gelijkwaardige
worden, ook bij de Beatrixlaan en bij de Irenelaan. Volgende maand gaat men starten met eerste
fase. Verdere details zijn te vinden op onze website.
Bestemming Schutterswei
Nog geen bestemming bekend. Het gerucht dat er een discotheek in gaat komen wordt door de
gemeente tegengesproken. De voorzitter heeft gesproken met de Gemeente (de heer Jaap
Wilschut), maar die geeft aan dat hier geen plannen voor zijn. Het bestuur houdt de vinger aan de
pols.

Westelijke Rondweg
Er is hierover een besluit genomen. Er worden drie kruisingen aangepast. Start najaar 2015.
Burger AED
Buiten onze wijk is er in maart een melding geweest. Het systeem is actief.
4. Buurtfeest
De feestcommissie heeft de datum voor het buurtfeest vastgesteld op 23 augustus.
Alle leden worden t.z.t. door middel van een persoonlijke mailing op de hoogte gesteld van de
details. Intussen is een subsidieaanvraag van € 2185,- door de gemeente goedgekeurd.

5. Het financieel verslag 2013
Financieel verslag van de penningmeester, als mede decharge van het bestuur wordt onder applaus
van de vergadering goedgekeurd.
6. Kascommissie
Rob Adrichem doet verslag van de kascommissie. Ziet er goed uit. Gaat akkoord.
6. Bestuurssamenstelling
Tine Jacobzs, Jan Ankoné en Bram Smit zijn aftredende bestuursleden.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor in de volgende bestuursfuncties:
• Rob Adrichem
penningmeester
• Hennie Kersting
bestuurslid
• Pieter Smit
secretaris
De kandidaten stellen zich voor aan de vergadering. Vergadering stemt met applaus in met de
benoemingen.
7. Rondvraag
Mevrouw Hooiveld meldt dat het fietspad langs de Zandersloot veel bobbels vertoond door
boomwortels. Bestuur zal hier melding van maken bij de Gemeente. Het bestuur merkt wel op dat
bewoners dat ook individueel kunnen doen; of wel telefonisch danwel via het “Verbeter de Buurt”
(zie hiervoor ook de website)

10. Sluiting
De voorzitter sluit af en nodigt de aanwezigen uit een drankje met elkaar te nuttigen.
Jan Ankoné, secretaris
Mei 2014

