Jaarverslag 2012
Aanwezig volgens presentielijst: Arno Kakkenberg, Ron Klingenberg,
Paul Kamp
Aanwezig van het bestuur: Michiel Hoek (voorzitter), Gert Klinker,
Marcel Brouwer, Bert Rijks (penningmeester), Kina Bathoorn (secretaris)
Afgemeld: Remy Knol
Vergaderdatum: 18-10-2012
Locatie: Dorpshuis Nieuw-Roden

1. Opening
Michiel Hoek opent de vergadering, heet iedereen welkom en
betreurt de magere opkomst.
2. Jaaroverzicht, een terugblik
Speelvoorziening
Met name het speelveld Carré heeft onze aandacht gekregen
afgelopen jaar. Er is door de gemeente een budget beschikbaar
gesteld en samen met betrokkenen en aanwonenden is er een
mooie inrichting van het speelveld gerealiseerd. Het plan is door
de gemeente goedgekeurd. Dit jaar nog zal door de het ‘kleine
driehoekje’ ingericht zijn. Het ‘grote vierkant’ wordt dit jaar nog
ingezaaid, inclusief een stoep en een schelpenpad. De inrichting
zal volgend jaar geschieden.
Voor 2013/14 heeft de gemeente gepland om een “natuurlijke”
speelplaats aan het water aan te leggen bij Tonkensven/Riesven
Wijkschouw
Onderhoud: Door een bezuiniging van een half miljoen op het
onderhoudsbudget van de BOR (beheer openbare ruimte) hebben
een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de minimaal geëiste
beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Door een groot aantal
onderdelen wordt het kwaliteitsniveau verlaagd van basis naar
laag.
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Een verlaging van het niveau van de beeldkwaliteit betekent dat
er onder andere meer onkruid in de plantenvakken mag staan,
dat het gras langer mag zijn en dat het langer duurt voordat
onderhoud wordt gepleegd aan de wegen. Het straatbeeld kan
daarom er minder verzorgd uit komen te zien.
Het bijstellen van het niveau naar laag is voor onze wijk erg
jammer. Volgend jaar zullen we pas echt merken wat voor
gevolgen dit heeft voor onze wijk. Het Platform
Wijkbelangenverenigingen en Dorpsbelangen heeft een brandbrief
naar de gemeente gestuurd.
Rietkragen: De gemeente gaat de rietkragen maaien, maar iedere
burger is verantwoordelijk voor zijn eigen rietkraag bij zijn
woning. Wilt u dat deze rietkraag ook gemaaid wordt, dan kunt u
bellen met Jan van den Berg 050-5019705. U dient zelf met de
heer Van den Berg af te rekenen.
Waterpartijen: Er is een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
het water en hoe de algengroei aangepakt kan worden. De
gemeente wil hier verder niets over publiceren, maar een ieder
die nieuwsgierig is naar dit onderzoek en meer informatie wenst
kan bellen met Richard van der Schaaf. De heer Van der Schaaf is
werkzaam bij de gemeente.
Driegraas: De afsluiting van de Driegraas is nu eindelijk definitief.
Snelheid: Binnen de wijk geldt een snelheidslimiet van 30 km/u.
Dit geldt niet voor de weg ‘Vijfde Verloting.’ Er ligt nu wel een
verzoek om ook deze weg naar een 30 km zone te wijzigen. De
gemeente zal een snelheidsmeter plaatsen om te beoordelen hoe
hard hier doorgaans gereden wordt.
Straatspeeldag
De straatspeeldag werd dit jaar gehouden op 13 juni. De opkomst
is alle jaren redelijk constant en we mogen dan ook wel spreken
van een succes! Een terugkerend probleem is echter het tekort
aan vrijwilligers. Dit jaar zijn er namen genoteerd van
vrijwilligers, zodat we deze mensen volgens jaar ook weer kunnen
benaderen. De straatspeeldag is wel erg kwetsbaar, omdat het
valt of staat met een klein aantal vaste sponsoren en vrijwilligers.
Er valt wel meer uit te halen als we actief op zoek gaan naar
sponsoren. Helaas ontbreekt het ons aan tijd.
Nieuw-Roden stopt met de straatspeeldag. We kunnen volgend
jaar dus ook kinderen uit Nieuw-Roden verwachten.
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Carbidschieten
Afgelopen jaar hebben dit spektakel niet gehouden. Het is lastig
om dit met vrijwilligers te organiseren, mede omdat het tijdstip
wat ongelukkig is.
Stratenvolleybal
De planning was om dit festijn 14 juli te houden. We hadden een
record aantal aangemelde teams, maar helaas waren de
weergoden ons niet goed gezind. Besloten is om het toernooi af te
blazen en om het in het voorjaar te plannen.
3. Platform Wijkbelangen
Het Platform is een overkoepelend orgaan waarin een
afgevaardigde van het bestuur van de diverse
Wijkbelangenverenigingen participeert. Nieuw is de
wijkbelangenvereniging ‘Centrum.’ Het Platform vergadert
ongeveer 6x per jaar. Onderwerpen die onder andere aan de orde
komen zijn: aanpak hondenpoep, verlichting, verkeersoverlast,
BOR, speelvoorzieningen, participatie- en communicatiebeleid.
4. Website
We hebben een nieuwe website en ook op social media zijn we te
vinden! Zo hebben we een Facebook pagina en zijn we actief op
Twitter!
5. Financieel Verslag
Er zijn enkele problemen met de administratie. Bert Rijks is sinds
februari 2011 penningmeester en na de overdracht van het
penningmeesterschap en bijbehorende internetbankieren lukt het
incasseren van de contributie niet meer. Hierdoor is de contributie
van 2011 en 2012 nog steeds niet geïnd. Dit is een heel
vervelende situatie. De kascommissie heeft dan ook gemeend om
de kas goed te keuren onder één beding: Binnen twee maand
dient de contributie van zowel 2011 als 2012 geïncasseerd te zijn.
De kascommissie bestaat dit jaar uit Ron Klingenberg en Remy
Knol. Zij zullen 18 december weer bij elkaar komen om dan
alsnog de kas goed te keuren. (mits de contributie is geïnd)
Er is afgesproken dat Bert ook in 2013 nog actief betrokken is bij
de inning van de contributie. Dit om te voorkomen dat de nieuwe
penningmeester met dezelfde problemen kampt. Pas daarna zal
er decharge verleend worden aan Bert Rijks.
6. Bestuurswisseling
Afgelopen jaar zijn Fokko Kip en Roger Wirth al gestopt als
bestuurslid. Nu leggen ook Michiel Hoek, Kina Bathoorn en Bert
Rijks hun functie neer. (Bert pas nadat decharge verleend is.) Dit
is een forse aderlating, omdat het bestuur nu nog slechts uit twee
personen bestaat, te weten Gert Klinker en Marcel Brouwer.
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Daarnaast zijn Horst Bakker en Paul Kamp actief voor de
vereniging, maar zij zijn geen bestuurslid. Ondanks diverse
oproepen heeft nog niemand zich gemeld om het bestuur te
versterken.
Michiel draagt formeel de voorzittershamer over aan Marcel.
Hierbij wordt ook de vlag van de gemeente Noordenveld officieel
overhandigd.
7. Rondvraag
Bert zal nog zorg dragen voor uitschrijving van de aftredende
bestuursleden bij de Kamer van Koophandel.
Ron Klingenberg merkt nog op dat Bert zelf even een afspraak
moet inplannen met de kascommissie.
Tevens vraagt hij zich af hoe we de Wijkbelangenvereniging zien
nu er een aantal mensen hun functie hebben neergelegd.
Paul Kamp biedt zich aan om het secretariaat te beheren, inclusief
de ledenadministratie.
We spreken allemaal de hoop uit dat er toch nog enthousiaste
vrijwilligers zich melden om de vereniging weer nieuw leven in te
kunnen blazen!
8. Sluiting
Om 22:30 sluit Michiel Hoek voor de laatste keer de vergadering
en wenst allen wel thuis!

