Kort verslag van de Algemene ledenvergadering Vereniging Nabuurschap Noord op 11 april
2017
De opkomst was alleszins redelijk: 25 leden.
Omdat het aftredend bestuurslid Chris Geerling wegens persoonlijke verplichtingen niet op
de vergadering aanwezig kon zijn is het voltallig bestuur voor de vergadering bij hem langs
gegaan om hem - mede namens alle leden - te bedanken voor zijn inzet voor de vereniging.
Hij kreeg een bos bloemen en een fles wijn met het logo van de vereniging met een
persoonlijke tekst als etiket.
Hij waardeerde het zeer.
Het formele gedeelte werd vlot worden afgehandeld omdat de leden met de
bestuursvoorstellen instemden.
Als bijzondere aandachtspunten kwamen naar voren een tweetal donaties: € 2.000,= van de
Stichting Abbeyfield, vooral te bestemmen voor een project voor ouderen (waarmee het
bestuur ook aan de slag gaat) en € 200,= van de RABO-bank als aanmoediging.
Er waren vragen waarom het bestuur zich ook bemoeid had met de verkeersafwikkeling van
de Arnhemsebovenweg, omdat daarmee wellicht sprake was van (teveel?) politieke
betrokkenheid.
Het bestuur heeft dit als een specifieke hulpvraag gezien waarmee het belang van ons
gehele nabuurschap was betrokken.
De bewoners van de Arnhemsebovenweg waren er blij mee. Er is duidelijk wat bereikt en
het Nabuurschap wordt nu door de gemeente als serieuze gesprekpartner aangemerkt.
Verder is het bestuur nog steeds in gesprek met de Bosrandapotheek en de Huisartsenpost
om te onderzoeken of het toch mogelijk is de apotheekdiensten in de avonduren en tijdens
de weekenden en feestdagen dichterbij te krijgen. Blijkt wel lastig. Het zal veel meer gaan
kosten voor de zorgverzekering en dat kan een struikelblok worden.
Na de pauze gaven Jan van Doorn en Fons Marlet inzicht in het wel en wee van de buurt zo’n
50 jaar geleden. Met veel hilarische verhalen en herinneringen, geestig en leuk verteld. Voor
de aanwezigen vele nieuwe achtergronden over hetgeen zich in onze buurt afspeelde.
Het was maar een klein gedeelte van wat deze heren weten. Dus een vervolg zal er zeker
komen, dat hebben ze al toegezegd!

