Jaarverslag 2017

Aantal leden: van 191 naar 193 gegroeid.
Nieuwsbrief : Hierin staan allerlei actualiteiten en wetenswaardigheden betreffende de
buurt. Iedere bewoner met een bij ons bekend mailadres kreeg 1x een digitale
nieuwsbrief in de mailbox. Verder maakten we gedurende 2017 drie papieren
nieuwsbrieven (nrs 41 t/m 43), die in elke brievenbus in de buurt bezorgd zijn. (ca. 980.)
Website: deze wordt niet meer actueel gehouden, omdat de webmaster Ab Schuurmans
onverwacht is overleden.
Dennenheuvel: Er wordt verder gewerkt aan de nieuwe planvorming voor het gebied,
waarbij de omwonende ook regelmatig geraadpleegd worden.
Paddentrek: In het voorjaar van 2017 hebben mensen uit de buurt meegeholpen met
padden overzetten aan de Bergweg en de Brederodelaan. Er werden veel minder
padden, kikkers en salamanders veilig overgezet dan andere jaren. Vele padden kunnen
nu wel veilig door de faunatunnels het meertje van Caprera bereiken.
Repaircafé:
Gedurende 2017 is er iedere maand (behalve in de vakantie) in samenwerking met
Santpoorts Belang een repaircafé georganiseerd in het Brederode Huijs. Op
zaterdagmiddag komen er vele mensen met hun te repareren lampen, klokken,
sieraden, textiel, fiets en wat al niet meer. Hier werken reparateurs uit beide gemeenten
samen en ook de klanten komen uit beide buurten en ook nog wel van verder weg. Ook
het sociale aspect komt hierbij heel goed uit de verf.
Nieuwe werkgroep Geluidsoverlast:
De omwonenden hebben regelmatig geluidsoverlast ervaren van vooral de feesten, die
de sportclub HBS placht te houden. Ook de huurders in het scouting gebouw maken
zich hieraan overigens ook schuldig. Er is een aparte werkgroep opgericht, die probeert
tot een gesprek komen met alle partijen.
Bestuur: Tijdens de algemene ledenvergadering hebben zich geen kandidaten voor het
bestuur gemeld. Enkele bestuursleden zijn afgetreden. Zodoende bleven er nog maar 2
bestuursleden over (Wim van Meenen en Rob Smit). Omdat er 3 bestuursleden moeten
zijn was het bestuur dan ook demissonair.
De overgebleven bestuursleden vergaderden regelmatig , met een agenda en
besluitenlijstjes.
De financiën zijn bijgehouden door de penningmeester en zijn door de kascommissie
gecontroleerd en akkoord bevonden.
De voor 2017 gevraagde subsidie werd van de gemeente ontvangen.

Cobie Schouwenburg/januari 2018

