Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 11 maart 2014
Tineke Dijkstra (voorzitter)
Ronny Visser (penningmeester)
Hans Pos (lid)
Ton Pols (commissie Pim
Mulier)
Manuela van de Heide (lid,
website beheer)
Secretariaat (tijdelijk)

Adres
Lodewijk van Deijssellaan 224
Cornelis van der Lijnlaan 1
Lodewijk van Deijssellaan 182
De Carpentierlaan 35

Aanwezig
+
+
+
+

Van Diemenlaan 15

+

Lodewijk van Deijssellaan 224

+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 11 maart 2014
Notulen worden goedgekeurd en op de website gezet.

2. Evaluatie jaarvergadering
Leiding had iets steviger gekund.
Grote opkomst, hopelijk volgend jaar nog meer jongeren
Menno Evers had goed verhaal
Wethouder Jack van der Hoek gaf acte de presence
Gastspreker Piet van der Ham hield interessante lezing over de annexatie in 1917 van de Krim door
Haarlem (het oude land van Bloemendaal)
Geslaagde afsluitende borrel.
De kosten van deze geslaagde avond zijn veel hoger uitgevallen dan vorig jaar.(Grotere opkomst).
Volgend jaar jaarvergadering weer rond dezelfde tijd.

3. Bomen in de wijk
Alle gekapte bomen in de wijk zijn vervangen door nieuwe, jonge exemplaren.
Twee bomen geplant op het Rijklof van Goensplein
Alle treurwilgen langs de Delft zijn geknot. Lopen in het voorjaar weer uit.

4. Nieuwsbrief
Concept Nieuwsbrief voorjaar 2014 wordt goedgekeurd. Er wordt een afspraak gemaakt met de
drukker. Verspreiding op 21 maart 2014.
Alle adverteerders gaan nog een jaar door.
Er wordt besloten om al het drukwerk (inclusief uitnodigingen voor de twee buurtfeesten) bij Copycopy
te laten uitvoeren.

5. Plannen om NS station Bloemendaal andere status te geven
De wijkraad moet de ontwikkelingen goed in de gaten houden en zo nodig inspringen. Ter sprake
brengen in het eerstkomende wijkgesprek en in het overleg Partner Platform Noord.

6. Rondvraag
De organisatie o.l.v. Manuela is bezig met de voorbereidingen van het zomerfeest op 21 juni 2014.
Er wordt een kostenberekening gemaakt en bij de gemeente ingediend. Op de vergadering van 13
mei worden er meer plannen bekend gemaakt.
Hans deelt mee, dat de bewoners van het Rijklof van Goensplein tevreden zijn over de snelle reactie
van de gemeente om een kapotte lamp te komen vervangen na een melding. Ook moet er een
lantaarnpaal gedraaid worden. Een positief bericht naar de gemeente (ook t.a.v. bomenplant) zou op
zijn plaats zijn. Hans komt de volgende vergadering in uniform i.v.m. 200 jarig bestaan Koninklijke
Landmacht. (ongewapend)
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