
 
Notulen 
wijkvergadering 
21 mei 2019 

  

 Welkom door de voorzitter 
-afmeldingen  
Inez, Els, Noortje, Wilma en Mike, Ella 
-inbreng agendapunten 
 misbruik milieuparkje 
 
Er is weer contact geweest met de gemeente over de situatie van 
het fietspad over de Aalscholver. Meerdere voorstellen door de 
wijkraad om de situatie daar veiliger te maken. Helaas, de 
gemeente vindt het niet nodig! 
Het milieuparkje, locatie Laan van Reimerswaal gaat vrijdag 24 
mei in werking, flessen, plastic, textiel en blik. 
 
Er is gesproken over een vergaderschema nieuwe stijl, omdat de 
vergaderingen momenteel niet goed bezocht worden. 
Meerdere voorstellen, uiteindelijk gekozen voor een extra thema 
tijdens de vergadering te behandelen. Wethouder uitnodigen en 
verder zo veel mogelijk mensen benaderen. 
 
De agenten Jesse en Nick gaan de Plaat verlaten. De nieuwe 
wijkagent is Michael Verdult. Hij vraagt met name aandacht van 
de bewoners voor bezigheden op en rond het water; bel 112. 
 
Op 26 november komt het college bij SOPje van 14.00 tot 15.30 
uur voor een evaluatievergadering. 
De kookgroep gaat met een klein clubje koken, 2 weken voor de 
SOP-dag. Proberen zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken. 
Er is een telefooncirkel opgestart, moet nog worden uitgebreid. 
 
Werkgroep Groen, 
 
Werkgroep Verkeer, 
deze groep heeft wat problemen om capaciteit vrij te maken 
 
 
Buurtpreventie/wijkagenten, 
er zijn wat mensen afgehaakt door verhuizing e.d. men is op zoek 
naar nieuwe mensen! 
 
Werkgroep Zwerfvuil, 
er zijn 2 nieuwe dames bij, top! Bergen op Schoondag was super 
leuk, er wordt naar gestreefd om dit 2 maal per jaar te doen, 
samen met de scholen. 
 

 



Er zijn veel positieve reacties gekomen op het wijkblad. Misschien 
meer mensen nodig om het blad te verspreiden. We zoeken nog 
een digitale duizendpoot om ons te helpen. 
 
Het milieuparkje bij het Kompas is vaak rommelig, omdat mensen 
hun afval erbij zetten en niet erin. Hierover komt een stukje in het 
volgende wijkblad. 
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