Wijkplatform Jachthuis

Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkplatform Jachthuis
13 juni 2019
aanvang 19.30 uur
Aanwezig namens het bestuur: Nico de Boer, Frank Timmers en Jan Janssen/notulist.
Namens de leden: Jan Kooistra, John van Oppen, Karin Kuiper, Diny Otten-Kuppen, Theo Smit, Leo
Prudon, Ted van Rossum, Margot Nijpels.
1. 19.30 uur. Voorzitter Nico de Boer opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Verslag /notulen ALV 29 april 2019. Goedkeuring zonder wijzigingen.
3. Opheffing Wijkplatform Jachthuis. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Het
voorstel wordt ter stemming gebracht. Alle aanwezigen stemmen unaniem voor opheffing van
het Wijkplatform. Krachtens de statuten dient ten minste drie/vierde van de leden aanwezig te
zijn. Dit is niet het geval. Er zijn slechts elf leden inclusief het bestuur aanwezig. De voorzitter
besluit de vergadering te schorsen en na een korte pauze weer te openen. Er volgt een nieuwe
stemming. Opnieuw stemmen alle leden voor opheffing. Hiermee is het besluit gevallen dat
het Wijkplatform wordt opgeheven. Tevens machtigt de ALV het bestuur een beslissing te
nemen over wat te doen met een eventueel batig saldo. Wellicht kan dit nog besteedt worden
aan een doel wat de wijk Jachthuis ten goede komt. Overigens is het batig saldo (enkele
honderden euro’s) opgebouwd uit Gemeentelijke subsidie. Krachtens de voorschriften dient
dit na opheffing te worden teruggestort aan de Gemeente.
4. Verslag werkgroep windmolens A73 door John van Oppen. John laat weten dat de zienswijze
door ruim 400 bewoners uit de wijk is ondertekend. De werkgroep is erg blij met dit resultaat.
Tevens zijn er contacten gelegd met het Buurtschap de Hei (Donderberg en Parkse
Steeg).Verder is de werkgroep bij alle fracties op bezoek geweest. Ook zijn tijdens spreektijd
in de raadsvergadering de zorgen tot uitdrukking gebracht. In september volgt vaststelling
door de gemeenteraad.
5. Rondvraag en sluiting Karin heeft nog een voorraad 30 km stickers. Deze kunnen binnen de
30 km zones op de groen/papiercontainers worden aangebracht. Belangstellenden kunnen ze
gratis afhalen op de volgende adressen: Stalmeesterslaan 22 en Acaciahof 1.
Frank laat weten dat er voor de (gedeeltelijke) financiering van wijkactiviteiten altijd nog de
mogelijkheid bestaat een “Vonkje”bij de Gemeente aan te vragen.
Voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.25 uur.

