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Notulen!maandag!11!oktober!2021!

Aanwezig: 
Ann 
Maret 
Marianne 
Hugo 
Tom 
Anne Emde, eventueel opvolgster van Tom 
Dirk-Jan Emans, uitvaartverzorger 
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Afwezig met bericht: Ernst en Daphne 
 

1. Ann opent deze vergadering en heet iedereen welkom. 
Er volgt een voorstelronde in verband met twee nieuwe aanwezigen. 
 

2. Dirk-Jan Emans vertelt over zichzelf en zijn uitvaartonderneming. 
Hij wil graag via de wijkraad informatie aanbieden aan de bewoners van Bornholm 
over de verschillende uitvaarten maar ook over erfrecht en financiële zaken rond een 
overlijden. 
Maret vraagt bij de Alzheimer stichting of er eventueel interesse is hiervoor en 
Marianne zal informeren bij Meerwaarde. 
De heer Emans zal bij interesse dan contact opnemen. 
 

3. Zaterdag 30 oktober organiseren de gemeente samen met Amstelring, Ymere en 
wijkraad een inloopevenement binnen en buiten ’t Kattegat. 
De wijkraad zal daarbij aanwezig zijn zodat wij onze vitrinekast, platform en onze 
bezigheden onder de aandacht kunnen brengen bij bewoners en partners van de wijk 
Bornholm. 
Hugo zal een opzet maken voor een persbericht met foto en deze mailen naar het HC 
Nieuws. Even afwachten of dit wordt geplaatst. 
Hugo deelt de nieuwe visitekaartjes uit. 
 

4. Zie punt 3 van de notulen. 
 

5. We gaan bekijken of er een wijkfeest kan worden georganiseerd in tweede helft van 
2022.  
Wij zullen dit evenement dan op tijd aanmelden bij de gemeente. 
 

6. Anne Emde is aanwezig als eventuele opvolgster van Tom die ons na 15 jaar per  
januari 2022 gaat verlaten. 
Zij zal ons haar beslissing nog laten weten. 
Tom is bezig alle informatie op een USB stick te zetten. 
 

7. -     uitnodiging meedenk sessie VSP Hoofddorp voor 13/10 as. ; er zullen een aantal   
      wijkraadleden aanwezig bij deze digitale sessie 
- uitnodiging ronde tafel gesprekken lokale politieke partij HAP; ter kennisgeving 
- nieuwsbrief info dorps-en wijkraden van 1/10/2021; ter kennisgeving 
- interne nieuwsbrief van het RPC/ week van de veiligheid 2021; ter kennisgeving 

 
8. Aanpassingen van Petra worden opgenomen in de notulen 

Daarna worden ze tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.  
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9. Besloten wordt alle relevante informatie op ons platform te plaatsen. 

Marianne zal met Hugo doornemen hoe zij berichten kan plaatsen. 
Maret zal FB bijhouden. 
Onze website blijft in de lucht voor de rest van onze informatie en Peter zal een link 
plaatsen naar Bornholm-online. 
 

10. We sluiten af rond 21.30 uur. 
 
 

Volgende vergadering : maandag 15 november om 19:30 uur in ’t Kattegat !  

Vergaderingen in 2021: 13/12 

 
Actiepunten: 

Opzet persbericht Hugo  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


