Verslag jaarvergadering de Akkers
18 oktober 2017
De presentatie wordt weergegeven (zie bijlage) en besproken. Verslag wordt gedaan vanaf de
rondvraag.
Aanvraag wijkbudget
Het wijkplatform geeft aan dezelfde week nog een aanvraag voor de jaarlijkse subsidie van 2018 naar
de gemeente te sturen, met een aanvullende aanvraag voor het financieren van de activiteiten en
inrichting van de wijkruimte.
Jelle Zoetendal geeft aan dat er een criterium geldt voor de toekenning t.a.v. het saldo van de
rekening. Hiermee wordt voorkomen dat er gespaard wordt en het budget niet wordt besteed aan de
wijk. Sparen is wel voor een korte termijn (2 – 3 jaar) toegestaan, mits er grote uitgaven komen, zoals
van toepassing is in de Akkers. Duidelijk wordt nog gemaakt dat er voor 2017 geen wijkbudget is
aangevraagd.
Annie Stelma – wijkmanager
Geert vraagt Annie om een iets te vertellen over hoe het nu werkt met de gemeente en het
wijkplatform.
Ze vertelt dat het wijkplatform de vertegenwoordigers van de wijk zijn en tegelijk het aanspreekpunt
van de gemeente. Hieraan is een wijkmanager gekoppeld. Deze is het aanspreekpunt voor de
gemeente bij vragen of opmerkingen. Ook een wethouder is aan een wijk gekoppeld. Deze is net als
de wijkmanager bij meerder wijken of dorpen betrokken. Zo wordt er verbinding gemaakt tussen de
wijkplatforms, plaatselijk belang en de inwoners.
Als bestuurslid van het wijkplatform hoor en zie je veel. Je weet wat er speelt in de wijk. Standaard is
de jaarlijkse bestuursvergadering waarin alle zaken die in het voorgaande jaar besproken en
volbracht zijn worden gepresenteerd.
Gebouw school de Akker
Gevraagd wordt wat er gaat gebeuren met het oude gebouw van voormalig school de Akker.
Jelle Zoetendal geeft aan dat er het voornemen is om het pand te verkopen. Het zou kunnen dat het
bestemmingsplan wordt gewijzigd als er een andere eigenaar komt. Afgesproken wordt als dit zal
voorkomen dat de omwonenden betrokken worden in de plannen en hiervan op de hoogte worden
gehouden door de gemeente.
Afrekening afval per 2018
Vanaf 2018 zal het afval in de gemeente per gewicht in rekening worden gebracht. Zorgen hiervoor
zijn dat afval op andere plaatsen neergezet gaat worden. Zoals nu bijvoorbeeld dit ook gebeurt bij de
kledingcontainer. Ook zal het dan nog meer voorkomen dat buren hun afval bij een ander in de
container gaan stoppen en zij in feite betalen voor het afval van een ander. Er wordt aangegeven dat
deze regeling in gang wordt gezet en dat vanuit gemeentelijk oogpunt deze problemen niet worden
verwacht.

Verkeersgroep
Het wijkplatform heeft deelgenomen in een verkeersgroep m.b.t. de situatie rondom de afslag
Oranjewoud. Ook omwonenden zijn hierin betrokken. Dit heeft een positieve uitwerking gehad. De
mensen worden gehoord en denken mee.
Verlichting Gooilandlaan
De verlichting in de Gooilandlaan zou worden aangepast. Hierin zou meer verlichting komen, in de
Amelandlaan minder en bij garages zou licht worden toegevoegd. Dit zou na de zomer worden
opgepakt, maar hierin zijn nog geen acties ondernomen. Er zal binnen de gemeente naar worden
gevraagd, wanneer dit gaat plaatsvinden.
Voorstellen voor activiteiten in de wijkruimte
- Kookles voor mannen / echtparen
- Bewegen voor ouderen
- Bloemschikken
- Computerles voor senioren
- Multiculturele middag
- Dag van de griepprik
- Markt voor activiteiten

