Notulen dinsdag 14 april 2020
Aanwezig:
Marianne
Maret
Marco
Petra van Doorn
Michael Ardewijk
Afwezig met bericht:
Tom

1. Deze vergadering is digitaal in verband met de coronacrisis.
We behandelen de notulen van 19 februari en de agenda van 16 maart omdat deze
vergadering is niet doorgegaan vanwege de coronacrisis
Marco neemt het woord en geeft meteen aan dat hij zal stoppen als voorzitter per 1
mei as.
2. Enige adviezen van Petra:
- contact opnemen met Nathalie Beltman van Meerwaarde daar zij misschien nog
iemand weet uit deze buurt
- aanschuiven bij een bewonersavond van bijvoorbeeld Floriande
- wijkfeest te zijner tijd bespreken met wijkraad Overbos om zodoende meer
handjes en voetjes te krijgen voor de organisatie
- Petra zal de kindergemeenteraad vragen of zij misschien aanwezig willen zijn bij
een bewonersavond
- Petra zal de mail aanpassen die zij ons heeft gemaild op 19 maart jl. inzake de
binnengekomen reacties van de bewoners op de bewonersavond van 12 februari.
Deze aangepaste versie zullen wij dan op de website en Facebook plaatsen
3. Geen ingekomen stukken van betekenis
4. Notulen van 19 februari worden goedgekeurd
5. Actiepunten waren niet meer van toepassing
6. Het advies van de gemeente is de schouw in het najaar te houden.
Er zijn een aantal mails hierover binnengekomen en de actiepunten van de
bewonersavond kunnen ook worden meegenomen
7. Maret meldt nog dat de Meerse aan haar vrijwilligers gevraagd heeft om ouderen te
bellen
Marianne zal contact opnemen met de voorzitter van de bewonersvereniging
Vrijschot de heer Paul van Joolingen (pvanjoolingen@ziggo.nl) en met de voorzitter
van de wijkraad Overbos in verband met eventuele samenwerking.
De volgende vergadering samen met Petra en Michael zal zijn op 16 juni as.
waarschijnlijk weer digitaal
Volgende vergadering : dinsdag 19 mei 2020 om 19:30 uur digitaal
Vergaderingen in 2020: 16/6-14/7-18/8-15/9-13/10-17/11-15/12.

Actiepunten:

