Verslag verenigingsjaar 2012

Leden
We zijn het jaar 2012 gestart met in totaal 48 leden. Dit is al een substantieel deel van de bewoners van de
wijk. Gedurende het jaar zijn er 2 leden bij gekomen zodat we op dit moment een ledenaantal hebben van 50.

Bestuur
In het afgelopen jaar hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur. Erik heeft zijn
werkzaamheden als secretaris overgedragen aan Dirk-Jan vanwege drukke en onregelmatige werkzaamheden.
Jeroen is vanuit de Meerkoet toegetreden tot het bestuur.

Behandelde punten
Het bestuur heeft zich in 2012 op meerdere vlakken ingezet voor de belangen van de leden/bewoners.
Vanuit de gemeente kwam in het voorjaar de wens om niet langer met verschillende wijken als
gesprekpartners samen te werken maar om dit te doen via deelgebieden. Voor ons zou dit betekenen dat alle
wijken binnen de Blauwestad inclusief Meerland gezien zouden worden als één groep met een gezamenlijk
belang. Als bestuur van de Wei zijn we hiertegen in verweer gegaan. Onze belangen liggen duidelijk anders dan
die uit de overige wijken, we hebben onze handtekening dan ook niet gezet onder dit convenant.
Binnen het dorpenoverleg zitten we vanuit de verschillende wijken dus nog separaat aan tafel.
Ook is er dit jaar veel te doen geweest over de verdere ontwikkeling van de Blauwestad en het
bestemmingsplan.
Tijdens de wijkschouw hebben we vanuit het bestuur aan de wethouder aangegeven wat de verbeterpunten
zijn die naar ons inzien aangepakt dienen te worden. Helaas vonden wij, noch andere wijken, een meedenkend
oor. In de drukbezochte informatieavond die daarna plaatsvond bij “in den Stallen” is er vanuit de gemeente
nog een verder toelichting gegeven.
Een tweede thema is de voorgenomen wijziging in het bestemmingsplan. Een eerste informele sessie met de
gemeente hierover heeft helaas niet het beoogde effect gehad. Dit betekende voor ons dat we, na een
ingelaste ledenvergadering, besloten hebben om via het officiële kanaal onze zienswijze in te dienen. Dit is
zowel door de vereniging gedaan als door enkele individuele bewoners. Het grootste bezwaar was het toestaan
van hoogbouw in de wijk en het toestaan van bedrijfsmatige activiteiten. Op enkele punten is er rekening
gehouden met de verschillende bezwaren bij het ontwerpbestemmingsplan.

Activiteiten
In de zomer is er vanuit de bewonersvereniging een BBQ georganiseerd. De opkomst bij deze activiteit was zeer
hoog. Leden konden tegen gereduceerde kosten deel nemen, niet leden kostendekkend. Doordat de opkomst
hoger was dan ingeschat zijn de kosten boven de begroting uit gekomen. Het succes en de gezelligheid is wat
het bestuur betreft zeker voor herhaling vatbaar. Ook voor 2013 zien we graag weer een hoge opkomst bij de
BBQ.

