BIJEENKOMST WIJKPLATFORM JULIANADORP
DATUM: 31 januari 2017
LOCATIE: De Verbinding, Boterzwin 3435
AANVANG: 20.00 uur

AGENDA
1 OPENING
2 MEDEDELINGEN
3 NOTULEN d.d. 6 december 2016
4 INTRODUKTIE: onze nieuwe wethouder de heer Odd Wagner
Vragen: Hoe ziet u uw rol als dorpswethouder?
Hoe kijkt u aan tegen het samenspel van de dorpsorganisaties met
gemeentebestuurders en ambtenaren?
5 STAND VAN ZAKEN M.B.T. AFVALSCHEIDING door onze wijkwethouder
Vragen over afvalscheiding
a. Wat zijn de plannen van de gemeente t.a.v. afvalscheiding ?
b. Hoe zijn de ervaringen meegenomen naar aanleiding van de pilots in Julianadorp en de
actie 100-100-100? Zijn de ervaringen van de deelnemers geëvalueerd en wat zijn
daarvan de uitkomsten?
c. Hoeveel containers komen er uiteindelijk voor huishoudens en welke?
d. Wat zijn de mogelijkheden voor klein behuisden zoals flatbewoners en kamerbewoners?
e. Slaat de afvalscheiding zoals deze momenteel gebeurt een deuk in een pakje boter m.b.t
het milieu?
f. Is het mogelijk om de scheiding van afvalstoffen achteraf te doen?
g. Waarom worden fabrikanten, winkels , etc. niet aangepakt in het gebruik van
verpakkings materiaal van plastic?
h. Is het waar dat afval maar een keer gerecycled kan worden?

6 BEWEGEN VAN OUDEREN
Presentatie door Lydia van Noord van Sportservice Noord- Holland over een nieuw
project in Julianadorp.
Vragen over dit project:
a. Voor welke leeftijdsgroep is dit programma bedoeld?
b. Kunnen mensen met een lichamelijke beperking ook met deze activiteit mee doen?
c. Hoe worden de betreffende ouderen op de hoogte gesteld van dit project( media, huisarts,
etc.)?
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d. Zijn er kosten verbonden aan de deelname?
e. Worden de kosten gesubsidieerd of zijn er mogelijkheden tot subsidie( bv.
meedoeregeling van de gemeente)?

7 MARGRET TOERSEN vertelt over haar werkzaamheden als WIJKCONCIERGE in
Julianadorp
Vragen over haar functie:
a. Welke taken heeft een wijk conciërge ?
b. Met welke problemen wordt je in je functie het meest geconfronteerd?
c. Wat doe je met problemen die je functie overstijden? Kun je dan door verwijzen naar
andere instanties?
d. Waar hou je zitting?

8 VERSLAG Werkgroep WONEN EN ZORG
9 DORPER RONDJE
SUGGESTIES THEMA’S volgende vergadering op 4 april 2017
11 SLUITING
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