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Notulen van de algemene jaarvergadering Wijkraad De Naald dinsdag 9-4-2019.
Welkom en opening door voorzitter van de 31ste vergadering, korte inleiding, vaststellen van de
agenda
Agenda: wordt ongewijzigd goedgekeurd;
1. Mededelingen en ingekomen stukken. N.v.t.
2. Verslag Algemene jaarvergadering d.d. 16 april 2018: Paaltjes op de Gemzen- en
Hertenlaan moet zijn Rendierstraat. Verder zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Vaststellen Jaarverslag 2018: wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Marc loopt het jaarverslag door en licht hier en daar toe.
Tot slot een dankwoord aan alle vrijwilligers Diana, Joke, Frank en Patrick.
Er zijn momenteel 602 leden. Mochten nieuwe leden zich aan willen melden, dan kan dat via het
secretariaat of via de mail van de Wijkraad De Naald.
4. Financiële zaken:
a. Balans en Resultatenrekening 2019; minder uitgegeven dan gepland. Reden:
- Nieuwsbrieven: hogere uitgave omdat het aantal pagina’s meer is geworden
- Bankjes; minder uitgegeven dan verwacht
- Pr-materiaal; nieuwe bewoners krijgen info. boekjes over de wijk.
- Kroontjes de Naald zijn nog niet geplaatst. Is financieel rond ook door andere bijdragen.
b. Verslag 2018 en budget 2019;
Verslag kascommissie: De kascontrolecommissie 2018, bestaande uit de heren Mous en van
der Weijden, leest de volgende verklaring: Dhr. Mous en van der Weijden, samen met reserve
lid dhr. Oostdijk, hebben als kascommissie de jaarrekening en boekhouding gecontroleerd,
opgemaakt door de penningmeester Mw. Ans Amptmeijer. De gevoerde administratie zag er
goed verzorgd uit. We hebben geconcludeerd dat de penningmeester dit jaar het financieel
beheer ten gunste van de vereniging op een goede, correcte en verantwoordelijke wijze heeft
gevoerd. Als kascommissie adviseren wij de ledenvergadering dan ook het bestuur eervol
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid met dank aan de penningmeester.
c. Dhr. Mous heeft zich, na 3 jaar, voor nog 1 jaar beschikbaar gesteld. De KCC 2019 zal
bestaan uit dhr. v.d. Weiden, dhr. Mous, nieuw reserve lid dhr. van Schaik. Dhr. Oostdijk
wordt kandidaat penningmeester na het vrijwillig aftreden van Mw. Amptmeijer.
5. Bestuurszaken:
Marc Visser (voorzitter);
Quirine Lensveld-Ruys (Sociale Zaken en waarnemend voorzitter);
Ans Amptmeijer (Penningmeester); zij treedt af, dhr. Oostdijk wordt kandidaat penningmeester;
Hugo Diddens (Ruimtelijke Ordening);
Riet Hoetelmans (Openbare Werken);
Gerard Pohlmann (PR);
Janna van Houten (kandidaat secretaris, wordt secretaris)
Oud bestuursleden worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet. Nieuwe bestuursleden worden
voorgesteld en veel dank aan alle vrijwilligers!!!
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Vraag of de wijkraden, i.v.m. plannen van de gemeente rondom burgerparticipatie, blijven
bestaan. Toelichting dhr. Bergink, stadsdeelmanager: Wijkraden blijven belangrijk, maar ook wil
de gemeente er meerder bewoners bij betrekken. Wordt nu onderzoek naar gedaan hoe dit vorm
te geven in gezamenlijkheid met wijk- en dorpsraden.
6. Vaststellen begroting en het Activiteiten Plan 2019.
a. Vaststellen begroting: De begroting wordt zonder wijzigingen vastgesteld. PR is de hoogste
kostenpost door uitgave van Nieuwsbrieven vier keer per jaar.
b. Activiteiten plan: Marc en portefeuillehouders doen een korte presentatie/toelichting van het
Activiteitenplan 2019.
Het Activiteitenplan staat vooral in het teken van leefbaarheid in de wijk, (ver)binden en
(verkeers)veiligheid.
Activiteitenplan 2019 wordt goedgekeurd.
7. Rondvraag:
- Hoe staat het met “snelle” fietspad? Ligt stil, wordt nieuw onderzoek gedaan.
- Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven aan de Nieuwsbrief? Oplage is 2800 per kwartaal en
worden huis aan huis in de wijk bezorgd. Is onderwerp voor komend jaar, voors- en tegen
worden meegenomen ook wat betreft het digitaliseren.
- Status verkoop Heliconschoon. Is na-oorlogsmonument. Nog niets bekend.
- Meer Veilige Victors (30 km) in de wijk plaatsen. Moeten geadopteerd worden door
omwonenden en is aan regels gebonden. Maar als iemand belangstelling heeft kan dit
doorgegeven worden aan de wijkraad.
- Procedure speeltuintje Koning Lodewijklaan? Geen procedure bekend. Aantal bewoners zijn in
overleg met gemeente wat betreft vervanging speelapparaten specifiek voor de jongere
kinderen.
Na de rondvraag was er een goed verzorgde presentatie over ‘Nieuwe Kroontjes De Naald’ verzorgd
door Maaike Rozenburg. Zij is projectontwerper en als zodanig hierbij betrokken. Mark van den Bos,
stichting Monumenten bezit, was vanavond verhinderd. Monumentenzorg is eigenaar van “de Naald”.
Een wens van de wijkraad was dat de kroontjes terug komen op de paaltjes. Maaike legt het proces
uit van het maken van nieuwe kroontjes en wat de reden is dat dit zolang ( twee jaar verder) duurt.
O.a. eerst het gietijzerproces, 3D printermodel gemaakt, besluit over vorm (wel/geen kruisje erop).
Wordt nu gebruik gemaakt van het kruisje zoals afgebeeld op de plaquette van De Naald. Er is nu
een bronsgieter in de arm genomen en op 31 aug. worden ze geplaatst.
Opmerkingen/vragen uit publiek:
- Is het mogelijk kroontjes te kopen? Niet van plan maar technisch is het mogelijk. Goede tip
aan Mark van den Bos.
- Plaatsing één kroontje bij heropening van paleis het Loo? Leuke suggestie, wordt
meegenomen.
- Beeldhouwer overwogen bij ontwerpen? Wel overwogen. Tijdens het proces bleek het moeilijk
goede ambachtslieden in Nederland te vinden.
- Was er geen tekening van het ontwerp? Nee, niet gevonden in de archieven.
Maaike wordt door Marc bedankt voor deze interessante presentatie.
Hierna werd de avond afgesloten met het napraten over de onderwerpen die ons allen bezighouden
onder het genot van een drankje en hapje.

