Jaarverslag van het bestuur over 2011
(behandeld tijdens de jaarvergadering op 25 september 2012.)
Het bestuur heeft in 2011 het aantal bestuursvergaderingen kunnen beperken tot minder dan
vier omdat er niet zoveel actueels speelde voor onze vereniging. Naast het organiseren van
de gebruikelijke Weltevreden schoonmaak dag (groencommissie) en de traditionele
kerstviering op het plein bij de Marie Curieweg lag de focus op de participatie van
waarnemend secretaris en voorzitter op hun activiteiten in het Comité Weltevreden.
Dat kostte veel energie en inzet. Zoals het houden en bezoeken van vergaderingen,
overleggen met andere verenigingen, participatie in een klankbordgroep met andere
belanghebbenden om te gemeente van een advies te voorzien, flyeren in de wijk en het
organiseren van een informatieavond waarvoor alle bewoners van Weltevreden wijk breed
waren uitgenodigd om kennis te nemen over de stand van zaken rondom het zwembad.
Nagenoeg alle politieke partijen uit onze gemeente waren vertegenwoordigd met
gemeenteraadsleden. Met een opkomst van tussen de 250 en 300 medewijkbewoners liet
men zien sterk betrokken te zijn.
De website van onze vereniging, ontwikkeld door Bernard van den Elzakker oogstte lof en
waardering, maar we moeten er nog wel aan wennen deze up to date te houden.
Het forum op die website wordt regelmatig bezocht, maar blijft qua bijdragen van de leden
helaas wat achter. Terwijl dat een uitstekend middel is om wensen, vragen, klachten,
meningen, ideeën uit te wisselen. Regelmatig proberen wij onze website aan te passen en
uit te breiden. Het wordt een uitdaging voor ons om de informatie regelmatiger te verversen.
Ook doen wij hierbij nog eens beroep op onze leden actiever hierop in te spelen en ook
ideeën aan te dragen om zaken te verbeteren.
De verkeerscommissie heeft diverse malen contact gehad met de gemeente over de plannen
rondom de voorgenomen tijdelijke vestiging van de noodwinkel van Albert Heijn en kunnen
bewerkstelligen dat de bevoorrading niet VIA onze wijk zal plaatsvinden. Inmiddels blijkt de
verplaatsing te worden uitgesteld, waarschijnlijk naar maart 2013. Maar uiteraard wordt dat
door onze verkeerscommissie nauwlettend gevolgd.
Al met al kunnen wij als vereniging terugkijken op een Weltevreden jaar 2011.
Uw waarnemend secretaris,
Alfred Folkeringa

