
Notulen buitengewone ALV  
Datum 17 juli 2017, 19.30 uur, ’t Melkhuisje 
 
1. Opening 
Frits van Peski opent de vergadering, heet iedereen welkom en dankt ’t Melkhuisje 
voor de gastvrijheid. De bestuursleden Jan-Willem Dekkers, Jennifer Meyer 
en Rani Schotsman zijn helaas verhinderd o.a. door een eindejaars musical van de 
school van de kinderen. Deze vergadering zal een korte zijn met slechts 2 
agendapunten. 
 
2. Voorstel tot benoeming van Bas Esbach tot vice-voorzitter van het bestuur van 
Wijkvereniging De Parken met de portefeuille Verkeer. Bas Esbach introduceert zichzelf 
en met een volledige steun van alle aanwezige leden wordt hij benoemd tot vice- 
voorzitter. 
 
3. Mededelingen 
M.b.t. Regentesselaan 12 (het Theehuisje) wordt medegedeeld dat de 
bouwvergunning geweigerd is. De monumentencommissie heeft nog geen besluit 
genomen m.b.t. de status van het pand. 
 
Er zijn emails gestuurd aan de secretaris van het bestuur i.v.m. keien die gelegd zijn 
in het Diergaardepark (gebied Kraanvogelplein). Het bestuur heeft hierop 
gereageerd dat de bewoners het beste zelf eerst in overleg kunnen treden en hier 
een standpunt over innemen of deze wel of niet gewenst zijn.  
 
Een vraag werd gesteld over de keien die in de Mozartlaan zijn gelegd. Deze zijn 
geplaatst om het parkeren in de bermen te voorkomen, echter er was vooraf geen 
informatie hierover beschikbaar gesteld. 
 
Er is een verzoek tot toestemming aan de gemeente gedaan voor het organiseren 
van een Picnic en Blanc voor zondag 9 september a.s. (13.00-16.00 uur). Zodra de 
vergunning binnen is, zullen de leden worden geïnformeerd. De leden wordt 
verzocht deze voorlopige datum alvast in de agenda te noteren. 
 
De leden worden verzocht, of een (klein)zoon of (klein)dochter affiniteit heeft met 
het maken en/of onderhouden van websites. De hulp kan goed gebruikt worden met 
de verdere verbeteringen van de website, die het bestuur wil doorvoeren. 
 
De leden worden geïnformeerd dat er een interne discussie in het bestuur heeft 
plaatsgevonden over mogelijke risicovolle verkeersplaatsen in de wijk. Een goede 
discussie ontstaat met de aanwezige leden. Hierbij wordt handhaving van de 
verkeersregels verzocht. Tevens vormen (jonge) fietsers met hun mobiel vaak een 
risico. Mochten er verbeteringen worden voorgesteld voor een bepaalde locatie, dan 
zullen die ook met de bewoners worden besproken. 
 
4. Sluiting 
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en om 19.45 uur 
wordt de vergadering gesloten. 


