Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 9 september 2013
Adres
Tineke Dijkstra (voorzitter)
Lodewijk van Deijssellaan 224
Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1
Hans Pos (lid)
Lodewijk van Deijssellaan 182
Ton Pols (commissie Pim
De Carpentierlaan 35
Mulier)
Manuela van de Heide (lid,
Van Diemenlaan 15
website beheer)
Secretariaat (tijdelijk)
Lodewijk van Deijssellaan 224

Aanwezig
+
+
+
+
+
+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 9 september 2013
De notulen van 20 augustus 2013l worden goedgekeurd en op de website geplaatst.
PPN woensdag 9 september. Op de vergadering in oktober zal hier verslag van worden gedaan.
Wijkgesprek 25 september. Ook hiervan zal op de vergadering in oktober verslag worden gedaan.
Agenda wijkgesprek zal o.a. bestaan ui de volgende punten.
De herbeplanting Rijklof van Goensplein, kastanjebomen Lodewijk van Deijssellaan, 30 km zone in
de wijk, aankaarten vervolgevaluatie parkeren HHW 2014. Budget bewonersondersteuning.

2. Kerst op de Krim 2013
Datum vastgesteld op zondag 15 december 2013. De gevraagde subsidie is door de gemeente
toegekend en uitbetaald. Budget is ongeveer gehalveerd i.v.m. vorig jaar. De organisatie denkt met
het bedrag van de gemeente uit de voeten te kunnen. De vorig jaar ontvangen geldelijke
ondersteuning van de bewoners zal voor het kerstfeest 2013 consumptief gebruikt worden. Er wordt
afgesproken weer een collectebus neer te zetten.
De organisatie is volop bezig met de voorbereidingen en alles verloopt volgens plan. Er zal in de
Nieuwsbrief Herfst 2013 een vooraankondiging komen, zodat de bewoners de datum alvast vrij
kunnen houden. Uitnodigingen (zwart/wit) worden in november verspreid.

3. Concept Nieuwsbrief Herfst 2013
Het concept wordt besproken en hier en daar aangepast. Wat betreft de ingezonden brief: deze wordt
voor een keer geplaatst ondanks anonieme afzenders (namen wel bij wijkraad bekend). In het vervolg
worden alleen ingezonden brieven met ondertekening opgenomen.

4. Stand van zaken penningmeester
Penningmeester zal nagaan of het toegezegde bedrag door de gemeente daadwerkelijk gestort is.
5. Rondvraag
Volgende vergadering 10 oktober.
De Havendienst heeft 3 ligplaatsen vrij aan de Lodewijk van Deijssellaan. Een wachtlijst bepaalt welke
drie personen/gezinnen voor de huur hiervan in aanmerking komt.
Er wordt afgesproken om inkomsten via advertenties te reserveren voor toekomstige evenementen op
de Krim, wanneer de door de gemeente verstrekte financiële ondersteuning hiervoor niet voldoende
zou blijken te zijn.

VOLGENDE VERGADERING 10 OKTOBER 2013

