Notulen maandag 14 september 2020
Aanwezig:
Ann Baarsen-Thiebosch
Hugo van der Wees
Ernst Groot
Tom
Maret
Marianne

nieuw lid
nieuw lid

Afwezig met bericht:

1. Er volgt een voorstelronde. De wijkraad heeft vanaf vanavond twee nieuwe leden
erbij.
2. Marianne gaat Henk-Jan Boswijk mailen met de vragen
- Hoeveel werk houdt de functie bestuurslid in
- Hoe vaak wordt er vergaderd
- Mogen er twee leden of meer aanwezig zijn of kan er ook worden afgewisseld
worden
- Wat houdt precies is lokale democratie
Tevens zal Marianne navragen via de mail openbaarvervoer@haarlemmermeer.nl
welke precieze wensen en suggesties worden gevraagd voor 24/9 met betrekking tot
de start vervoerplan 2022
We zullen in ons volgende overleg bespreken wie gaat deelnemen in de DB kernen.
3. Tom legt aan onze nieuwe leden uit wat er besproken is tijdens de infoavond bij de
gemeente over de participatie en evenementen subsidies op 18/8 jl.
Het aanvragen en toewijzen van deze subsidies zullen vanaf 2021 anders zijn.
Er volgt nog een infoavond hierover omdat er nog teveel vragen zijn vanuit de dorpsen wijkraden.
4. Behandeld en besproken zijn:
- Mail van 28/8 inzake : ‘laaggeletterd’ voor intercedenten op 24/9, ter info
- Mail van Michael Aldewijn inzake rooien van bomen achter Rosenholm, ter info
- Mail van Petra met link naar definitieve Rekenkameronderzoek 2020 en concept
Omgevingsvisie Haarlemmermeer, ter info
- Nieuwsbrief dd. 20/8 inzake Regenboogalliantie en verzoek Team Sportservice:
wij hebben nog geen idee welke evenementen er zullen komen in 2021 gezien de
situatie volgende jaar met betrekking tot de coronacrisis.
- Aankondiging dd. 20/8 van de wandeltochten Team Sport op 12/9: ter info
- Nieuws uit de werkgroep Lokale Democratie van 7/9 van Henk-Jan Boswijk;
Marianne gaat hem mailen met een aantal vragen, zie punt 2
- Persuitnodiging van 8/9 inzake Monument van het jaar 2020: Stoomgemaal in
Halfweg
- Mail van 7/9 inzake de Week tegen Eenzaamheid van 1/10-8/10

5. Ann legt onze situatie mbt Facebook uit aan de nieuwe leden; we gaan proberen via
een brief aan FB om de inlogcodes te ontvangen.
Tom regelt hiervoor een recent uittreksel van de KvK.
Notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd.
6. Op verzoek van Petra zal er info worden geplaatst op FB en website over de app
Stap In.
Marianne heeft nog steeds geen reactie van Paul van Joolingen ontvangen;
7. Ann neemt contact op met winkeliersvereniging Skagerhof in verband met een
eventuele vitrinekast in het winkelcentrum. Hiermee willen we proberen meer
aandacht te krijgen voor onze wijkraad en via die manier de bewoners op de hoogte
te houden van alles wat speelt in onze wijk.
Er komen nog enkele onderwerpen ter sprake ten behoeve van onze wijkschouw in
het najaar.
Marianne neemt ze mee met haar overleg met Michael Aldewijn op donderdag as.
Ann is uitgenodigd voor de uitreiking van het boek 40 jaar Houtwijkerveld.
Zij zal aanwezig zijn.
8. We sluiten de vergadering af rond half tien.

Volgende vergadering : maandag 12/10/2020 om 19:30 uur in ’t Kattegat
Vergaderingen in 2020: 16/11-14/12

Actiepunten:
Brief opstellen tbv FB met recent uittreksel
KvK
Contact opnemen met Vrijschot
Vragen mailen naar H-J Boswijk/DB
kernen
Winkeliersvereniging Skagerhof contacten

Ann en
Tom zorgt uittreksel KvK
Marianne
Marianne Paul van Joolingen/ Petra?
Marianne
Ann
Inzake vitrinekast

