
Verslag vergadering wijkraad De Krim 6 november 2017

Aanwezig:
 Hans Pos, voorzitter
 Edwin Rotscheidt, penningmeester
 Rob van Looveren, vicevoorzitter
 Edwin Funck, websitebeheerder

Afwezig:
 Ingrid Pisters, secretaris
 Gerard Maas, vicevoorzitter

1. Opening
Hans opent om 20.15 uur de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Rechtszaak 13 november
De reactie op het verweerschrift is op 31 oktober bij de rechtbank ingeleverd.
In een aparte brief is het verzoek gedaan om tijdens de zitting een PowerPoint presentatie te
kunnen geven. Actie Hans:met griffier de techniek testen.
SBS/Hart van Nederland heeft gevraagd of zij tijdens de rechtszitting opnames kunnen maken.
Actie Hans: contact opnemenmet de rechtbank.

4. WBO vergadering op 31-10-2017
Rob heeft de vergadering bijgewoond. Het eerste deel was met Menno Evers en wethouder
Merijn Snoeks. Daarna was het besloten deel met de wijkraden.
Het systeem PLEIO wordt gebruikt om agendapunten voor een volgende vergadering bekend te
maken.
Op 30 november is de commissievergadering over SOR (Structuurvisie Openbare Ruimte).
Onder het motto “dagelijks een schone stad” wordt afvalscheiding omgekeerd ingevoerd.

5. Veiligheid in de wijk
Hans was verhinderd voor een overleg met de gemeente. Hij denkt aan camera’s bij de bruggen
die toegang geven tot de wijk. Voorgesteld wordt of het tunneltje naar Bloemendaal ook van een
camera moet worden voorzien.

6. Koffiecirkel en wijkinitiatieven
Woensdag 8 november is de volgende koffiecirkel.
Actie Rob:Met werkgroep veiligheid in de wijk contact opnemen.
Op het R. van Goensplein is het terrein naast het speeltuintje door Spaarnelanden
schoongemaakt. Er zullen nieuwe bomen worden geplant. Actie Hans: navragen bij gemeente.

7. Webpagina
Edwin werkt aan het plaatsen van nieuwsbrieven en verslagen. Hij wacht op fotos van de
individuele leden van de wijkraad. Actie Edwin F.: stukje voor nieuwsbrief.

8. Kerstfeest op de Krim
De meisjes van de Krim gaan stoppen met de organisatie van de jaarlijkse activiteiten. De
Kerstactiviteit in december is de laatste keer.
Actie Hans: Vraag voor nieuwsbrief: wie gaat dit overnemen?
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9. Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief op 2 december uitbrengen.

10. Hotel Ibis Styles
Actie Rob: stukje schrijven voor nieuwsbrief met foto(s).

11. Financiën/aanvraag subsidie 2018
Advertenties zorgen voor verlies. Actie Edwin R: Adverteerders benaderen voor nieuwe
afspraken over advertentieprijs. Actie Hans: contact met gemeente over het hoe en waar
inleveren van de aanvraag.

12. Rondvraag
Geen

13. Sluiting
Hans sluit de vergadering om 22.30 uur. Volgende vergadering eind november. Actie
Hans: Hij stuurt datum rond.


