
 

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering  

Wijkvereniging het Havankpark 
 

donderdag 20 februari 20:00 uur, wijkkoepel Bilgaard, de Hooidollen 8 

 

Zoals u wellicht heeft begrepen heeft gemeente Leeuwarden een 

verkeersbesluit genomen, waarbij het laatste gedeelte van de 

Dokummertrekweg, tussen de Fennen en de Dammelaan, zal worden 

aangewezen als fietspad. Aangezien dit besluit alle bewoners van het 

Havankpark aangaat, fietsend en autorijdend, heeft het bestuur besloten om 

de jaarlijkse algemene leden vergadering te vervroegen naar 20 februari.  

Tijdens de ALV willen we een besluit nemen over het indienen van een 

bezwaarschrift namens de wijkvereniging. De uiterste datum voor het indienen 

van een bezwaarschrift is 27 februari. Uiteraard staat het iedere bewoner vrij 

om individueel een bezwaar tegen het verkeersbesluit in te dienen. 

 

De agenda van de vergadering staat op de achterzijde van deze uitnodiging, de 

overige stukken zijn te downloaden via onze website www.havankpark.nl.  

Mocht u moeite hebben met het downloaden en uitprinten kunt u deze 

stukken ook op papier krijgen bij een van de bestuursleden. 

Als u verhinderd bent en u wilt wel uw stem uitbrengen over punt 8 van deze 

vergadering, kunt u een ander lid van de wijkvereniging het Havankpark 

machtigen via het machtigingsformulier wat u ook via onze website kunt 

downloaden.  

  

http://www.havankpark.nl/


 

 

 

Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Verslag ALV 25 maart 2019  
Deze stukken zijn via onze website te downloaden 
 

4. Verslag bestuur wijkvereniging het Havankpark  
a. Verslag vanuit Wijkpanel Bilgaard 

 
5. Benoeming bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Rixt van der Meulen, Janna Struiksma, 
Albert van Dijk en Allard Steensma. Het bestuur draagt Harm-Jan de Hoo 
voor als voorzitter van de wijkvereniging en Martin van der Meulen als 
algemeen lid van het bestuur. Het bestuur zoekt daarnaast nog nieuwe 
kandidaten. Kandidaten kunnen zich melden door een e-mail te sturen 
naar voorzitter@havankpark.nl 
 

6. Jaarrekening en begroting 
Deze stukken zijn via onze website te downloaden 

a. Bevindingen kascommissie 
 

7. Activiteiten 2020 
Het bestuur zoekt mensen die activiteiten willen organiseren 
 

8. Verkeersbesluit aanwijzing fietspad Dokkumertrekweg, tussen de 
Fennen en Dammelaan 
Deze stukken zijn via onze website te downloaden 
Moet de wijkvereniging hier bezwaar tegen aantekenen? 

a. Stemming door middel van handopsteking 
 

9. WVTTK + rondvraag 

 

Afsluiting met een borrel 


