Wijkraad de Krim
Wijkraadvergadering op maandagavond 13 april 2020
Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz), Jacques van der Peet (lid)
Afwezig: Edwin Funck (website beheerder), Marieke Lemmers (penn.m.)
Agenda:
1. Opening, welkom
Hans opent om 20.00 uur de vergadering.
Edwin en Marieke hebben zich afgemeld vanwege coronamaatregelen.
2. Agenda (allen)
De agenda wordt vastgesteld.
3. Voorstellen nieuwe wijkraadsleden
Jacques van der Peet neemt zitting in de wijkraad als lid en zet zich vooral in bij de
werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan, Sportpark Pim Mulier en het WBO.
Marieke Lemmers neemt zitting in de wijkraad als penningmeester. Binnenkort wordt de
overdracht van het dossier met haar afgehandeld.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen we een bijeenkomst beleggen om met
elkaar kennis te maken.
4. Eerste nieuwsbrief 2020
De dikke eerste nieuwsbrief van 2020 is weer goed ontvangen in de wijk.
5. Ontwerp bestemmingsplan Overdelft / de Krim
Vanuit de gemeente is over het nieuwe bestemmingsplan Overdelft tot nu toe niet
gesproken met de wijk(raad).
Op de commissie Ontwikkelingvergadering van 16 april 2020 wordt door B&W
goedkeuring gevraagd en vervolgens vaststelling door de gemeenteraad. Pas daarna
kunnen stakeholders en bewoners zienswijzen indienen. Er is een inspraak notitie
opgesteld om in te spreken op de komende commissievergadering. De griffier zal,
vanwege de corona maatregelen, de wijze van organiseren van de vergadering nog bekend
maken. Afhankelijk daarvan organiseert de wijkraad zich voor de digitale bijeenkomst.
6. Bijeenkomst werkgroep Pim Mulierlaan herinrichting.
Woensdag 15 april 2020 om 13.30 is in het Mendelcollege de volgende vergadering van
de wg Pim Mulierlaan gepland. Naast de wg leden zijn van de gemeente ook wethouder
Snoek, Sander van Schagen en Ricsi Verbeek uitgenodigd. Hans zit voor, Rob doet
verslag en Jacques zit aan namens de woontoren.
7. Rondvraag
Geen.
8. Sluiting om 21.15 uur
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