GA AB 2 juli 2020
D20-23975

Ingekomen stukken
Nr. Datum
1.18 juni

Afzender
Prorail

Onderwerp in het kort
Beschouwing en advies
Reactie ProRail aan Groenalliantie Groenalliantie heeft aan ProRail verzocht om een bijdrage
MiddenHolland
voor investeringen om de recreatiegebieden Oostpolder en ’t
Weegje meer als een recreatiegebied te laten functioneren.
Prorail geeft haar inhoudelijke steun, maar kan deze niet
vergezeld doen gaan van een investering in de plannen.
Advies: kennis nemen van en
besluitvorming bij agendapunt 9.

betrekken

bij

uw

1

Mededelingen

A. Kunstwerk entree Goudse Hout
Om de entree van de Goudse Hout aantrekkelijker voor bezoekers te maken is er bij de entree een ontmoetingsplein
gerealiseerd. Op dit ontmoetingsplein komt een informatiepaneel en er wordt ook een kunstwerk gerealiseerd. Een
van de bekendste dichters van Gouda is Leo Vroman. Veel van zijn gedichten gaan over de natuur. In het te realiseren
kunstwerk dient de combinatie van natuur, ontmoeten en een gedicht van Leo Vroman terug te komen. Samen met
de Leo Vroman Foundation is een programma van eisen opgesteld en zijn 3 kunstenaar, waarvan 2 uit de regio,
geselecteerd om een schetsontwerp op te stellen. In juli wordt er uit de 3 schetsontwerpen, 1 ontwerp geselecteerd.
De selectie zal plaats vinden door een comité met vertegenwoordiger uit het bestuur Groenalliantie, Staatsbosbeheer,
Leo Vroman Foundation, Vrienden van het Goudse Hout en een jongere uit Gouda. In november dient het kunstwerk
geplaatst te worden.
Advies: kennis nemen van.
B.

Afscheid bestuurders en bestuurssecretaris

Het bestuur is recentelijk op de hoogte gebracht van het vertrek van twee van haar bestuurders: AB-lid Robèrt Smits
en DB-lid Kirsten Jaarsma. Kirsten wordt tijdelijk opgevolgd door Anton Timm. Er wordt nog gezocht naar een
vervanger voor Robèrt. Namens het bestuur van Groenalliantie is aan beide bestuurders een bloemetje gestuurd als
dank. Verzocht wordt na te denken over een passend afscheid.
Ook zal het bestuur afscheid nemen van Lisette de Lange die het afgelopen jaar de rol van interim bestuurssecretaris
op zich heeft genomen. Tijdens de vergadering op 2 juli al Lisette aanwezig zijn, zodat zij afscheid kan nemen.
Hoogachtend
Mevr. L. de Lange,
Bestuurssecretaris

2

