Algemene Ledenvergaderingen
Terugblik Algemene Ledenvergadering (voorjaar)
Woensdag 12 maart 2014 organiseerde Wijkberaad Houtwijk de Algemene
Ledenvergadering in Zorgcentrum Houthaghe. De vergadering stond in het teken
van de bestuurswisseling en de goedkeuring van de jaarrekening.
Bestuurszaken
In aanloop naar deze vergadering had
voorzitter Ramon Meesters aangegeven
terug te zullen treden. Beoogd voorzitter
Anton Hake-mulder had helaas vlak voor
de ledenvergadering het moeilijke besluit
genomen om vanwege
privéomstandigheden zijn verkies-baar
stelling als voorzitter in te trekken en zich
geheel uit het Wijkberaad terug te
trekken. Het bestuur heeft begrip voor het
besluit van Anton en dankt hem voor zijn
20-jarige inzet voor onze wijk. Door de
onverwachte wending heeft Ramon
daarom aangegeven zijn voorzitterschap te
willen continu-eren. Verder hebben zich
terugge-trokken uit het bestuur: Rini van
Rooij en Sharda Somer. Beiden hebben
zich in het verleden bijzon-der
verdienstelijk gemaakt voor de wijk; Rini
van Rooij zowel voor haar haar inzet voor
de ouderen als haar constructieve bijdrage
als onderdeel van het bestuur, waarin ze
ons op cruciale momenten een zetje in de
goede richting heeft geduwd. Sharda heeft
als organisator de Midsummerparty van
2013 tot een groot succes gemaakt
Twee nieuwe bestuursleden waarvan we
ongetwijfeld nog veel van zullen vernemen
zijn Yvonne de Zwart en Gabrielle van
Loon; Yvonne is een oude bekende van
het Wijkberaad, omdat ze in het verleden
gedurende langere tijd bestuurslid is
geweest. Haar nieuwe rol in het bestuur zal
nog worden ingevuld, maar het ziet er naar
uit dat ze zich zal gaan richten op de
sociale aspecten van de wijk. Gabrielle van
Loon is een nieuw gezicht in onze wijk.
Haar passie is ‘groen en gezond’. Binnen
Wijkberaad Houtwijk zal zij haar bijdrage
leveren aan het groenbeleid in onze wijk.

Het nieuwe bestuur werd bij stemming
door de aanwezige bewoners gekozen.
Wijkzaken
Tijdens de vergadering wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om Marius
Schoon in het zonnetje te zetten. Marius
Schoon heeft zich als aanspreekpunt voor
Wijkberaad Houtwijk vanuit het
Stadsdeelkantoor Loosduinen altijd
constructief opgesteld. Marius was de
juiste persoon voor deze functie, want hij
vervulde in het verleden ook de rol van
voorzitter van Wijkberaad Houtwijk. Hij
weet dus uit eigen ervaring dat
wijkberaden voor hun succes erg
afhankelijk zijn van een goede
samenwerking met het stadsdeelkantoor.
Marius Schoon heeft echter besloten met
pré-pensioen te gaan. Van wijkberaad
Houtwijk krijgt als dank een mooie fles
wijn.
Tijdens de pauze konden bewoners vragen
stellen aan de aanwezige
wijkpolitiemannen Martin Taal en Ruben
van den Driest. Na de pauze werd er door
bestuurslid Stephan Bergmans een update
gegeven over het jongerenbeleid en gaf
Marius Schoon een update van het
Activiteitenplan voor 2014 voor Houtwijk.
Tijdens de rondvraag werden grote zorgen
geuit over de parkeerproblematiek in onze
wijk rondom het Hagaziekenhuis die wordt
veroorzaakt door personeel en bezoekers
van het ziekenhuis en het waterbedeffect
die wordt veroorzaakt door de invoering
van betaald parkeren. Het bestuur gaf aan
dat er een werkgroep voor is opgericht,
met daarin Caro Cocx en Martha Tam.

Vooruitblik Algemene Ledenvergadering (najaar)
We kijken nu reeds vooruit naar de Najaarsledenvergadering van 17 september 2014
in Zorgcentrum Houthaghe. Het draait om u!
Onze traditionele najaarsledenvergadering
is traditioneel, alleen maar omdat we elk
najaar een ledenvergadering hebben. Maar
dit keer wil niet het bestuur de inhoud, de
onderwerpen bepalen. Houtwijk is úw wijk,
en u hebt het voor het zeggen. Een aantal
ideeën is ons al aangedragen. Zoals
ouderenbeleid, want op dat gebied gaat
er veel veranderen. En ook een ander helaas - actueel thema: inbraakpreventie.
Zijn er zaken die u in onze wijk (anders)
geregeld wilt hebben, activiteiten waar u
	
  

samen met het bestuur de schouders
onder wilt zetten? Hebt u voorstellen om
onze wijk nog mooier en leefbaarder te
maken? Laat het ons de komende tijd
weten. Dat kan natuurlijk op 21 juni 2014
tijdens onze Midsummerparty, maar ook
per e-mail (info@wijkberaadhoutwijk.nl) of
door een briefje aan ons secretariaat. Het
bestuur ziet u graag op 17 september 2014
in Houthaghe. De zaal is open vanaf 19.30
uur en we starten om 20.00 uur.

