Notulen van de algemene Ledenvergadering van de “Vereniging Huiseigenaren Merelwijk”, gehouden op maandag
13 mei 2011 in De Elimkerk te Capelle aan den Ijssel. Aanwezig waren 24 leden van twee leden ontvingen wij een
afmelding.
1.

Opening
De voorzitster, mevrouw Tineke Winkels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2010.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.

3.

Verslag penningmeester over 2010.
Het bijgevoegde verslag wordt besproken en goedgekeurd.

4.

Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrole commissie door Dhr. v. Gerven, Dhr. Neugebauer en Dhr. Backx is akkoord na controle.

5.

Begroting 2011.
De begroting wordt goedgekeurd. De heer Boll geeft een korte uitleg over het aantal huizen in de wijk en
het aantal leden.

6.

Bestuursverkiezing.
De zittende bestuursleden wordt herkozen.

7

De firma Atwintig geeft een presentatie over energiebesparende maatregelen. Met geeft aan wat de
huidige situatie is in de Merelwijk en welke maatregelen er eventueel na de bouw zijn getroffen. Een
aantal van deze isolatievormen blijkt in de loop van de tijd te zijn vergaan.
Een aantal bewoners geeft zich op om bij een vooronderzoek als proefwoning te dienen zodat men een
collectief aanbod kan realiseren. Ook in de demonstratiewagen is diverse informatie aanwezig over isolatie
en alternatieve energiewinning. Men beantwoord een aantal technische vragen over de onderzoek naar de
staat van de isolatie in de wijk.

8

WVTTK
In het verleden is er een actie geweest via SDW om te kijken hoe het zit met de beveiliging van onze
woningen, u kunt bij deze firma informeren of zij dat nog steeds doen.
Wat is er gebeurd na de wijkschouw? We hebben hier een redelijk positieve reactie op ontvangen en een
aantal zaken zijn verholpen. De schade veroorzaakt door Joulz is echter nog niet verholpen
Verzakkingen worden nog niet opgelost.
Paaltjes worden niet gelijkgetrokken.
Zieke bomen langs de Rivierweg worden mogelijk vervangen.

9
-

10

Rondvraag.
De boom bij de brug naar Comenius is nog niet vervangen, het betreft hier herplant volgens de
kapvergunning.
Tuinen die door de gemeente moeten worden onderhouden worden vaak overgeslagen, u kunt hiervoor
het informatiecentrum van de gemeente bellen.
Vuil in de containers door derden, maak een foto en stuur die naar de afdeling handhaving van de
gemeente.
Afsluiting
Mevr. Winkels sluit de vergadering en bedankt de koster van de Elimkerk voor de gastvrije ontvangst.

