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Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum
: Maandag 27 januari 2014
Locatie
: Anne Frank School
1. Opening voorzitter
Het quorum is behaald, dus kan er rechtsgeldig gestemd worden.
Poort6 woont de vergadering niet bij en heeft zijn stem uitgebracht middels een volmacht.
2. Secustrips (Stempunt)
Govert Bok van de technische commissie geeft een korte presentatie van de secustrips
zodat de aanwezigen kunnen zien waar het over gaat. De bevestiging zal geschieden
middels “one-way” schroeven. De kosten bedragen +/- € 90,00 per woning.
De bewoners kunnen middels mail aan de technische commissie, via de site, aangeven of zij
ook hun schuur van secustrips willen laten voorzien. De kosten hiervoor komen voor de
bewoners zelf.
3. Presentatie van Wijkbelang Haarwijk en Wijkbeheer en Wijkpolitie
Wijkbelang Haarwijk, Wijkbeheer en de wijkpolitie geven een korte presentatie van wat zij
doen aan de bewoonbaarheid van de wijk.
De algemene strekking is dat bewoners van de wijk zelf hun ogen en oren goed open
houden en de politie waarschuwen als zij iets verdachts zien. Hoe klein dit ook is.
4. Stemronde
Stempunt 1: Plaatsen van Secustrips - aangenomen
5. Rondvraag en sluiting
Vanuit de leden zijn nog de volgende vragen gesteld in de Rondvraag:
Vraag: Lampen bij de garages zijn nog niet opgehangen. Wanneer gaat dit gebeuren?
Antwoord: Lampen zijn besteld en worden zo spoedig mogelijk opgehangen. Het heeft
enige tijd geduurd voordat de juiste lampen geleverd werden.
Vraag: Er heeft altijd een bordje met Verboden toegang gehangen, kan deze niet weer
worden geplaatst om het makkelijker te maken mensen weg te sturen die er niet thuis horen?
Antwoord: Volgens het dagelijks bestuur is dit niet mogelijk in verband met het recht van
overpad. De leden zijn er van overtuigd dat dit niet het geval is en zullen de gemeente
vragen om een duidelijk en eenduidig antwoord.
(met het uitbrengen van de notulen is ondertussen bekend dat de gemeente akkoord gaat
met het ophangen van het bord verboden toegang.)
Vraag: Deze vraag is meer gericht aan de wijkpolitie: wat zijn nou de zwakke plekken in een
huis om ongewenst binnen te kunnen dringen?
Antwoord: Men kan ruiten ingooien, cilindersloten uitdraaien en het “flipperen”van
deurgrepen. Het is alleen mogelijk om het zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te
komen.
Verzoek: Vanuit de leden komt het verzoek om alle bewoners nog eens duidelijk te maken
geen afvalcontainers of andere objecten in de brandgangen te plaatsen. Dit is voor het
dievengilde een welkom trapje om makkelijk en snel over een schutting te kunnen klimmen.
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Dhr. Bron wonende aan de Fazantenspoor 13 heeft nog wat folder materiaal achtergelaten
voor beveiligingsmateriaal, welke via zijn huidige werkgever tegen een gereduceerd tarief te
verkrijgen zijn.
Mochten bewoners hier interesse in hebben, dan kunnen zij zelf contact opnemen met dhr.
Bron op het e-mail adres ceriel.bron@woonveilig.nl.
Voor aanvullende informatie kunt u hem ook mobiel bereiken op nummer 06-46341352.
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.
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