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NOTULEN jaarvergadering 6 juli 2020, Theresiahuis, De Weere
Secretariaat:

J.C.P.(Jan) Appelman
Driestedenweg 105
1661 BJ De Weere
 0229 - 842 901
 06 - 205 855 58
 gemeenschapsraad@quicknet.nl

Aanwezigheid GW:
Jack Berkhout (Voorzitter)
Jan Appelman (Secretaris)
Els Beemster (Penningmeester)
Ted Klaver (Lid)

Aanw.
Aanw.
Aanw.
Aanw.

Jos van Diepen (Lid)
Gitta Hes (Lid)
Joost Molenaar (Lid)

Aanw.
N.a.w.
Aanw.

Overige aanwezigen: Beide nieuwe wethouders dhr. Herman ter Veen en mevr. Rabella Wiersma-de Faria.
1. Opening. Om 20:00 opent Vz. de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Voorstellen nieuwe wethouders. De beide nieuwe wethouders worden welkom geheten. Alle aanwezigen stellen
zich aan elkaar voor. Alle actuele onderwerpen betreffende De Weere zijn puntsgewijs met elkaar besproken en
wensen en verwachtingen met elkaar gedeeld.
3. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Notulen vorige vergadering (25-02-2020). De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag 2019. Het jaarverslag 2019 van de GW wordt unaniem vastgesteld.
6. Financieel verslag 2019. Het financieel verslag 2019 van de GW wordt unaniem vastgesteld.
7. Verslag Kascommissie 2019. De kascommissie heeft het financieel verslag gecontroleerd en in orde bevonden.
8. Bestuursverkiezingen/GW-Rooster van aftreden. Jos van Diepen en Gitta Hes waren aftredend en zijn beschikbaar voor een volgende termijn.
De GW zoekt nog een nieuwe penningmeester.
9. Actiepunten.
a. Nieuwe leden GW. Al lange tijd wordt gezocht naar nieuwe GW-leden, die actief willen meewerken en meedenken aan onderwerpen en projecten voor het behoud en bevorderen van leefbaarheid in De Weere.
b. Website GW. Joost heeft het de website GW en het Facebook-account GW opgezet.
Deze zijn zeer informatief en wordt goed bezocht.
c. Nieuw Leefbaarheidsplan (LBP). Het Leefbaarheidsplan 2012 wordt aangepast. Besloten wordt om het Leefbaarheidsplan mede op basis van de beschikbare ambitieboeken op te stellen. De voortgang stokt door capaciteitsgebrek. Na afronding van het Leefbaarheidsplan zal de GW een informatieavond organiseren.
d. Onderhoud wegen in en om De Weere. Wegen in en om De Weere blijven zorgenkindjes, ondanks de voornemens in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (bermen Vekenweg, Oosterboekelweg).
Geconstateerde gebreken worden gemeld als klacht aan gemeente en/of waterschap.
Het inrichten van een schoolzone wordt nader bezien door de gemeente.
e. Sanering asbest. De inventarisatie heeft nog geen vorderingen gemaakt a.g.v. capaciteitsproblemen.
f. Overzicht verenigingen/Clubs. De GW heeft een concept opgesteld, waarin alle clubs en verenigingsvormen
in De Weere worden genoemd. Zie de website van de GW.
Actie voor allen: Overzicht controleren en/of aanvullen.
g. STAVAZA Kleinschalig wonen. Het initiatief ‘Kleinschalig wonen in De Weere’ onderzoekt mogelijkheden voor
kleinschalig wonen voor ouderen en zorgbehoevenden in De Weere. De initiatiefgroep gaat i.s.m. het opbouwwerk voort met de zoektocht naar capaciteit om het project tot een goed einde te brengen.
h. Fusie bespreken GW & Theresiahuis. Een fusie wordt niet wenselijk geacht.
i. Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN). De GW heeft deelgenomen aan RES en nadrukkelijk gewezen op het vermijden van windmolens in en om De Weere onder verwijzing naar de Wind enquête De Weere 2014.
Er zijn voldoende alternatieven om tot gewenste uitkomsten te kunnen komen.
j. Initiatief Wonen in De Weere. Het initiatief heeft een woon-enquête gehouden en deze gepresenteerd in een
informatieavond, gesponsord door de GW. De initiatiefgroep nu is in overleg met een projectontwikkelaar over
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k.

de locatie Boranka.
De gemeente (en de GW) staat welwillend tegenover de voorlopige plannen m.b.t. de locatie Boranka.
Bomen in De Weere. Ted Klaver en René op ’t Veld zijn een bomenactie gestart in De Weere. Inwoners kunnen bij beide heren terecht voor bomenadvies.

10. Rondvraag, wat verder ter tafel komt.
Besloten wordt, dat de agenda GW wordt uitgebreid met gelegenheid tot inspreken voor inwoners van De
Weere.
11. Sluiting.
Ten 22:40 sluit Vz. de vergadering met dank aan aanwezigen voor alle inbreng.

Actiepunten GW:
Actie
Nieuwe leden GW zoeken
LPDW opstellen.
Informatieavond LPDW organiseren
Onderhoud wegen in en om De Weere/klachten
Collectieve asbestsanering De Weere
Controle overzicht verenigingen/clubs De Weere
STAVAZA Kleinschalig wonen
Flyer asbestsanering maken
Informatieavond asbestsanering regelen
Opgaves asbestsanering inzamelen
Status Initiatief Wonen in De Weere
Regionale Energiestrategie

Actienemer
Allen
Jan
Jan
Allen
Jack
Allen
Jan & Gitta
Jan/Stefan
Jan/Stefan
Jan/Stefan
Allen
Allen

Sinds
29-01-2013
15-02-2016
15-02-2016
15-02-2016
15-02-2016
15-05-2017
14-11-2016
25-02-2020
25-02-2020
25-02-2020
25-02-2020
25-02-2020

De GW-vergaderingen in het Theresiahuis zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Status
Doorlopend

Doorlopend
Zie vervolgacties
Doorlopend

Doorlopend
Doorlopend

