Nieuwsbrief wijkvereniging Vogelzang voor alle bewoners
Succes straatverlichting
Dankzij de vasthoudendheid van Rob Heijboer hebben we nieuwe
straatverlichting in onze wijk. Het voelt nu veiliger om ’s avonds laat van
het station naar huis te lopen en we hopen natuurlijk dat het vandalisme
afneemt. Onlangs is een baksteen bij een bewoner op de Spoorlaan door de
ruit gegooid. De politie is gekomen, maar de daders zijn niet gepakt. Wel
patrouilleert de politie weer vaker door onze wijk in het weekeinde.
Uitslag enquete
Voor de zomervakantie hebben wij een enquete onder onze leden
uitgevoerd. Wij wilden graag weten hoe verder te gaan met onze vereniging.
De drempels zijn niet naar tevredenheid aangelegd, maar volgens onze leden
kunnen we die laten voor wat ze zijn en moeten we ons richten op een
eventuele renovatie van onze wijk in 2008.
Een prima uitkomst ware het niet dat 4 van de 5 huidige bestuursleden
willen aftreden. Het betreft Wijnand Mebius (voorzitter), Roel de Jong (vice
voorzitter), Rob Heijboer (penningmeester) en Indra van Deemter
(secretariaat). Bovengenoemde bestuursleden vinden het tijd voor een fris,
nieuw enthousiast bestuur.
Oproep nieuwe bestuursleden
Marcel Flipse wil graag doorgaan en stelt voor dat iedere straat met een
vertegenwoordiger komt. We hebben dus nieuwe bestuursleden nodig voor
de volgende straten:
Pr. Hendriklaan, Middellaan, Wissellaan en Kruislaan
Marcel Flipse vertegenwoordigt de Spoorlaan en voor de Koppellaan heeft
John van Deemter zich al aangemeld.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op … oktober zullen wij de nieuwe
leden kiezen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich alvast aanmelden bij
Indra van Deemter, Koppellaan 6, tel. 2252467 of per e-mail. Tijdens de
algemene ledenvergadering is het tevens mogelijk om u aan te melden als
lid. Er hebben diverse veranderingen plaatsgevonden in de wijk en graag
willen wij de nieuwe bewoners als lid verwelkomen.

