Vergadering wijkraad De Krim
Notulen vergadering 10 mei 2016
Datum notulen 10 mei 2016
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 en mededelingen
De notulen van 12 april zijn goedgekeurd.
Het onderwerp zonnepanelen in de wijk wordt een andere keer besproken ivm afwezigheid Stan
Verheijen.
Het agendapunt: Onderlinge afspraken maken over hoe te handelen bij uitgaande brieven wordt naar
de eerstkomende vergadering verplaatst omdat de wijkraad deze avond niet voltallig is.

2.Salonwagens parkeerterrein KSC
Geen enkele klacht geweest van omwonenden. Het overloopveldje is wel gebruikt en eventuele
schade moet hersteld worden.

3. Bijeenkomst woontoren 18 april 2016
Op deze bijeenkomst waren behalve de wijkraden Sinnevelt en de Krim ook afgevaardigden van
Kinheim en de rector van het Mendelcollege.
Inhoudelijk hebben wij niet veel nieuws gehoord. Het wachten is op wijziging bestemmingsplan.

4.Laatste nieuws buurtfeest.
De uitnodiging wordt gedrukt. Er worden voor de kinderen oudhollandse spelletjes georganiseerd.
Verder is alles weer net zoals andere jaren.

5. Voorbereiden Nieuwsbrief zomer 2016
Onderwerpen worden besproken. Het concept moet in het weekend van 10 juni gereed zijn. Op 17
juni zal de Nieuwsbrief verspreid worden. Bekijken of er nog interesse is om te adverteren.

6. Laatste nieuws website
De wijkraad gaat op zoek naar een vervanger van Sander Kollerie. Wordt vervolgd.
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7. Laatste nieuws penningmeester
Grote wens van de meisjes van de Krim om in de feestmaand kerstverlichting op het Rijklof van
Goensplein aan te brengen. Misschien is er nog wat geld over voor een poffertjeskraam. Er wordt
uitgezocht wat beide attracties zoal kosten.

8. Rondvraag
Geen.
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