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Op	  Woensdag	  12	  maart	  2014	  zal	  om	  19.30	  uur	  
in	  het	  Gemeentelijk	  Infocentrum,	  de	  jaarlijkse	  
openbare	  ledenvergadering	  van	  de	  
wijkvereniging	  de	  Delftlanden	  gehouden	  
worden.	  
In	  verband	  met	  het	  feit	  dat	  de	  wijk	  de	  laatste	  
maanden	  in	  de	  pers	  in	  een	  negatief	  daglicht	  is	  
komen	  te	  staan	  heeft	  het	  bestuur	  wethouder	  	  T.	  
Sleeking	  en	  projectmanager	  A.Schipper	  
uitgenodigd,	  om	  op	  deze	  bijeenkomst	  hun	  visie	  
te	  geven	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  wijk.	  
	  
Overige	  onderwerpen	  welke	  tijdens	  de	  
jaarvergadering	  onder	  meer	  aan	  bod	  zullen	  
komen	  zijn	  het	  verbindingsplein,	  de	  onlangs	  
aangeschafte	  AED	  en	  vrijwilligers	  voor	  
bediening	  van	  de	  AED,	  het	  maaibeleid	  van	  de	  
gemeente	  en	  de	  overlast	  van	  vuil(stortingen)	  
en	  loslopende	  dieren.	  
	  
Tevens	  is	  het	  bestuur	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  
voorzitter,	  penningmeester	  en	  1	  bestuurslid	  
voor	  een	  periode	  van	  3	  jaar.	  Wij	  verzoeken	  u,	  
bij	  interesse	  in	  een	  bestuursfunctie,	  dit	  aan	  het	  
secretariaat	  van	  de	  wijkvereniging	  kenbaar	  te	  
maken.	  
	  
Gelet	  op	  het	  feit	  dat	  de	  toekomst	  van	  de	  wijk	  
iedere	  bewoner	  aangaat	  heeft	  het	  bestuur	  
gemeend	  zowel	  leden	  als	  niet-‐leden	  uit	  te	  
nodigen,	  waarbij	  wij	  de	  niet-‐leden	  vragen	  om	  
alsnog	  lid	  te	  worden	  van	  de	  wijkvereniging.	  
Een	  inschrijvingsformulier	  kunt	  u	  vinden	  op	  de	  
website	  van	  de	  wijkvereniging.	  
	  
Het	  bestuur	  rekent	  op	  een	  massale	  opkomst.	  
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