WIJKVERENIGING ZUID-BOVENBROEK
BESTUUR
Kort verslag bestuursvergadering 07-05-2014

Ledenvergadering woensdag 14 mei om 19.30 uur
De voorbereidingen voor de ledenvergadering zijn klaar. We hopen op een goede bijeenkomst.
Nieuw seizoen
Nu het einde van het seizoen voor de deur staat worden er al weer plannen gemaakt voor het
komende seizoen. In de wijkkrant van september kunt u daar weer meer over lezen.
Activiteiten Wijkvereniging
Hoewel er driemaal per jaar een wijkkrant verschijnt en nieuws op de website gezet kan worden, is
het versturen van nieuws en activiteiten uit en voor onze wijk via de mail een middel dat het bestuur
zou willen hanteren. We hebben echter van veel leden niet het e-mailadres. In de komende tijd hopen
we daar verandering in aan te kunnen brengen.
Mocht u dat nu al willen doorgeven dan kan dat via het mailadres van de wijkvereniging
(info@zuidbovenbroek.nl ). U zou ons als bestuur er een groot plezier mee doen!
Gemeente Kampen
De contacten met de gemeente lopen momenteel prima via de Verandermanager Wijkgericht Werken.
In voorkomende gevallen dat ook via de wijkwethouder blijven gaan. Wie dat voor onze wijk is/blijft is
nog niet duidelijk.
Speeltuin
Met een bewonersgroep uit de U. de Miststraat, het wijkbestuur en iemand van de gemeente Kampen
wordt intensief overleg gevoerd over het opknappen de speeltuin aldaar. Voor eind 2014 moet dat zijn
beslag krijgen. We hopen als bestuur dat de beschikbare middelen voldoende zijn om er een mooie
speeltuin van te maken. De bewoners van de omliggende straten (en vooral de kinderen) worden er
sterk bij betrokken.
Wijkgebouw
De buitenkant van het wijkgebouw is van een nieuwe verflaag voorzien. De oude (vertrouwde)
kleuren zijn gebleven. Het gebouw ziet er weer fraai en aantrekkelijk uit.
Vernieling
Helaas hebben vandalen een fietsenrek dat voor het wijkgebouw stond weggehaald. Het werd nog
wel gesignaleerd buiten het terrein maar bij later onderzoek was het verdwenen! Wellicht in het water
gegooid? Mocht iemand hier inlichtingen over kunnen geven, dan stelt het bestuur dat zeker op prijs!

