Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 8 maart 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, mededelingen
De notulen staan deze keer in de Nieuwsbrief Voorjaar 2016. Het concept wordt besproken en
goedgekeurd. Hierin staat onder meer de uitkomst van het gesprek woontoren op 9 februari 2016.

2.Afspraak maken Stan Verheijen
Er wordt afgesproken om Stan Verheijen bij de eerstkomende vergadering uit te nodigen van 20.00
tot 21.00 uur.
3. Salonwagens KSC terrein
Bij wijze van pilot komen de salonwagens drie weken op het KSC terrein. Nog niet duidelijk is om
hoeveel wagens het gaat en of de praalwagens van het Corso daar ook bij kunnen. De wijkraad is hier
niet van te voren over geInformeerd noch bij de besluitvorming betrokken geweest. Het gaat om de
wagens die gewoonlijk langs de Orionweg en voor het Posthuis staan. De wijkraad heeft een brief
naar de gemeente gestuurd, waarin zij zich uitspreekt tegen de komst van de salonwagens omdat de
wijkraad dit niet met haar bewoners heeft kunnen communiceren.

4. Concept Nieuwsbrief Voorjaar 2016
Er komen wat nieuwe advertenties bij. 1 advertentie wordt niet gecontinueerd.
Het concept wordt goedgekeurd en de Nieuwsbrief wordt rond 18 maart verspreid.

5.Rondvraag
Hans: heeft een idee en om het sporthotel op de plek van de schietbaan te zetten en de schietbaan
naar een andere locatie te verplaatsen. De plek waar het sporthotel nu zou komen, zou aangekocht
kunnen worden door de IJsbaan. Zijn idee om een stuk van het honkbalveld van DSS af te halen
waardoor de woontoren uitgebreid kan worden of anders gebouwd kan worden en de lichtmast zou
kunnen verdwijnen, lijkt de voorzitter geen goed plan.

Volgende vergadering 12 april 2016

