
Notulen vergadering Bestuur Buurtvereniging Ons Aller Belang  
16-10-2013 
 
Aanwezig:  Klaas , Cees, Mieke en Jelle. 
Afwezig Guus wegens onoplettendheid en dubbele afspraak en de burgemeester. 
 
 
1 opening 20,15, een kwartier later dan gepland wegens niet verschijnen van Guus.  
Hij had 4 dagen voor vergadering nog een E-mail gestuurd over de aanvangstijd. Er was dus geen 
reden aan te nemen dat hij niet zou komen. Na telefonisch contact bleek dat anders te liggen.   
Welkom allen zegt de voorzitter. 
Onze burgemeester had te kennen gegeven onze vergadering te willen bijwonen maar dat is op het 
laatste moment  afgeblazen. 
Zij verkeerde, ondanks het feit dat Klaas diverse malen heeft aangegeven dat het om een 
bestuursvergadering ging, in de veronderstelling dat het een bewonersavond zou zijn. 
Door bemoeienis van Frans Huybrechts heeft zij op de valreep besloten niet te komen. 
 
2 notulen: 
 
Klaas meldt de naar aanleiding van de notulen  het volgende . 
 
Speelplaatsje blijft. 
 
De Aardbeienbrug is weer verlicht. De gemeente wees een financiële bijdrage in eerste instantie af. 
Zij waren vergeten dat zij het de eerste keer betaald hebben. 
Nu weten zij dat weer en hebben toegezegd het te gaan betalen. Wij hebben het al betaald aan de 
installateur en wachten op betaling van de gemeente. 
 
Nuon en Cayway gaan niet samen graven maar komen elk apart,  
 
Er gaat nu misschien toch nog wat gebeuren met de gasleidingen die de doorstroming van het water 
in de dijksloot verstoren. Er is weer overleg tussen het gasbedrijf en het waterschap. 
Recent is door het gasbedrijf gesteld dat de kosten van aanpassing van de leidingen voor rekening 
van de betreffende bewoners zou zijn. 
 
Verder naar aanleiding van de vraag van Cees bij punt evaluatie jaarvergadering   
Hoe treden wij naar buiten ?  
-Notulen zouden via gemeentelijke website zichtbaar moeten zijn. 
Alleen die 27-3-2012 staan erop. Verzoek aan Guus om hierachter aan te gaan,. 
 
We moeten meer E-mailadressen verzamelen bv. door melding op de uitnodiging voor de 
jaarvergadering en die dan gebruiken voor het doorgeven van informatie. 
 
Een korte samenvatting  maken wat wij doen en die op de gemeentelijke website zetten. 
(Jelle maken, bestuur beoordelen en Guus doorzetten) 
In een latere fase een foldertje ontwikkelen om aan nieuwe bewoners te overhandigen. 
 
Bij voorkeur geen publicaties in de Nieuwe Meerbode.  Lokt verkeerde mensen aan en vraagt om 
vervolg. 
 
Notulen goed gekeurd. 
 



3 contributie 
Cees en Jelle gaan samen de ledenlijst bijwerken. Informatie is nu te versnipperd.  
Cees zal de lijst daarna bijhouden. d.w.z.  dat alle informatie vanaf dat moment  naar Cees moet. 
Mieke zorgt dat de bankpas en de bij haar aanwezige ledenadministratie bij Jelle komt. 
Na het opstellen adreslijst maken wij nog één ronde langs de leden die nog geen machtiging voor 
automatische incasso hebben gegeven. 
Daarna automatische incasso ronde uiterlijk eind november uitvoeren. Cees/Mieke ? 
 
-Voortgang Stuw.   
Klaas en Jelle zijn lid van van het bestuur van Stuw en waken daar over de bewonersbelangen.  
Het proces gaat langzaam verder. Er zijn geen ontwikkelingen die afwijken van hetgeen er in het 
toekomstbeeld en de nota van uitgangspunten staat. 
Wel is de vorm van het proces veranderd  In den beginne, d.w.z. bij de oprichting van Stuw was er 
sprake van een  volledig inbreng door  Stuw, gelijkwaardig aan die van BRO, het bureau dat 
namens de gemeente aan de structuurvisie schrijft. De gemeente zou in dat proces als arbiter 
optreden. Het uit te brengen stuk is uiteindelijk een gemeentelijk stuk en valt onder gemeentelijke 
verantwoording. Nu is Stuw slechts klankborggroep waarnaar wel weer goed wordt geluisterd. 
Omdat er sprake is van een duidelijke verandering in het proces hebben wij als 
bewonersafvaardiging al een aantal malen binnen Stuwer nadrukkelijk gewezen dat de van de 
RABO bank ontvangen donatie uit het innovatiefonds mogelijk onterecht is. 
Bij aanvraag van de donatie was het proces beslist innovatief maar de vraag is of dat steeds zo 
beoordeeld kan worden. Er loopt nu ook een aanvrag bij de gemeente voor een aanvullende 
subsidie. 
 
-Kruispunt Uiterweg, Zijdstraat, van Cleefkade en Stationsweg.  
Er is gekozen voor de variant shared space zone  d.w.z. een gebied waar alle  verkeersdeelnemers 
dwars door elkaar heen bewegen zonde duidelijke voorrangsregels. Normaal zijn er in een 
dergelijke zone geen verhoogde trottoirs.  In dit geval wordt daar wel voor gekozen. 
Het Raadhuisplein zal gedeeltelijk anders ingedeeld worden. 
Wordt vervolgd.  
Zie ook bijgaand verslag van de klankbordgroep 
  
W.V.T.T.K.  
Ronde tafel. Dit was een gesprek bij de Oude veiling op uitnodiging van de wethouder, over de 
gebiedsvisie 2020. Er waren 5 genodigden en nauwelijks publiek. Klaas zat er namens de bewoners 
Gesproken werd over wat steeds weer terug komt in dit soort discussies :   
Nautisch centrum. Volgens ons niet haalbaar. Gebruikers staande masten route zijn vroeg of juist 
laat en altijd snel onderweg naar vakantiebestemming of naar huis. Zij hebben op dat moment geen 
onderhoud of reparatie behoefte. 
Verbinden plas met dorp voor grotere schepen mogelijk maken.. Een beweegbare brug aan het 
begin van de Uiterweg is voor ons als bewoners onacceptabel. Iets in de vorm van de Erasmusbrug 
is eventueel wel  bespreekbaar. 
Er zal meer aandacht worden besteed aan het waterfront. De weg langs plas moet aantrekkelijker 
gemaakt worden  
 
Rondom het pontje is het een steeds grotere chaos Vaart soms dagen niet en reageert vaak niet op 
verzoeken van de overkant. Dit punt bespreken in het overleg met de gemeente van 24-10. 
 
Alle wijkradenleden zijn uitgenodigd voor een feestje op 16-11 as georganiseerd door de gemeente. 
wel aanmelden via Klaas. 
 
1e kaartavond is was gister. Lage opkomst i.v.m. Voetbal op televisie. Daardoor € 10 tekort, 



 
Rondvraag 
Cees,  
Hoe zit het met de bouw van een horeca/douche/toiletcombinatiegebouw op de Historische Tuin. 
Het is onduidelijk waarom AB tegen haar eigen wethouder heeft gestemd maar het verhaal is nog 
niet ten einde. Ging om € 70.000 subsidie voor de bouw. Het lijkt ons een prima plan en het zou 
zeker iets toevoegen en mogelijk de exploitatie van de tuin vereenvoudigen. 
 
Cees wil samen met Hans van der Meer iets organiseren voor de buurt op het speelplaatsje met 
Kerst.  Strak plan. 
 
Einde dank voor uw komst. 
 
 
 
 
 


