
  
    

Notulen  dinsdag 16 juni 2020 digitaal 

Aanwezig: 
Marianne 
Maret 
Petra van Doorn 
Marleen van Opzeeland 
 

 
 
 
 
 

Afwezig met bericht: 
Tom  
  

  

1. Deze vergadering is digitaal in verband met de coronacrisis. 
Tom probeert in te loggen maar dat lukt niet en we moeten helaas zonder hem verder 
overleggen 
 

2. Petra meldt dat er een ontwerp wordt gemaakt voor een blauwe zone bij het 
Skagerhof en daarna gedeeld wordt met de bewoners en winkeliers. 
 
Er is een brand geweest in de IJwegschool. 
Deze school heeft veel overlast van hangjongeren  
 
De kerngroep met betrekking tot het traject van de inclusieve wijk Bornholm komt  
24 juni as. weer bijeen. 
Amstelring gaat een platform opzetten met nieuws en daarna zal er een nieuwsbrief 
worden bezorgd deur aan deur in de wijk met een oproep voor bewoners die willen 
meedenken. 
De wijkraad mag in deze nieuwsbrief een oproep doen voor nieuwe leden. 
Meer Radio heeft een persvraag gedaan hierover. 
Petra verzoekt om niet in te gaan op vragen van Meer Radio!  
 
Marianne gaat Ernst de Groot mailen of hij nog bewoners weet en zij zal ook weer 
contact opnemen met de voorzitter van de wijk Vrijschot 
Misschien zijn er leden van de bewonersvereniging die ten behoeve van hun wijk 
deel willen nemen in de wijkraad (Vrijschot is tenslotte onderdeel van Bornholm!) 
 
Marianne heeft een mail ontvangen van Maria Drost over een bankje bij het 
speeltuintje achter Gudumholm 39. 
Zij heeft contact gehad met de gemeente om dit bankje opnieuw te laten schilderen. 
Destijds is dit bankje door toedoen van de wijkraad geplaatst. 
De gemeente heeft haar geadviseerd contact op te nemen met de wijkraad 
Marleen zoekt uit hoe nu verder  
 

3. Geen ingekomen-/uitgaande stukken 
 

4. Notulen zijn akkoord  
 

5. Er zijn geen actiepunten 
 

6. Marianne heeft een inventarisatie gemaakt op verzoek van Bram Jansen, 
penningmeester van wijkraad Overbos. 



  
    

Volgende week wordt deze besproken in hun ledenvergadering 
Marianne en Maret hebben aangegeven dat zij een keer aanwezig willen zijn bij een 
bewonersavond en een ledenvergadering. 
 

7. De mail met de reacties van Petra van Doorn inzake de vragen die zijn      
binnengekomen tijdens de bewonersavond van 12 februari 2020 zal zij enigszins  

            aanpassen zodat wij deze op de website kunnen vermelden 
 
We hebben een verzoek gekregen van het Haarlems Dagblad  
Zij willen een interview met twee bewoners over hoe prettig het is om te wonen in 
deze wijk. 
Marianne heeft hierover contact gehad met Nathalie Beltman van Meerwaarde en 
Jans van ’t Kattegat. 
Er verschijnt dus een artikel in deze krant met foto’s. 
 

8. Digitale overleg wordt om 20.00 uur afgesloten. 

 

 

Volgende vergadering : dinsdag 14 juli 2020 om 19:30 uur in ’t Kattegat ! 

Vergaderingen in 2020: 18/8-15/9-13/10-17/11-15/12. 
 

 

Actiepunten: 

Voorzitter Vrijschot contacten Marianne  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 


