
Notulen Algemene jaar vergadering ons Aller Belang 18-5 -2014, Historische tuin.  
 
Aanwezig 15 personen en het complete bestuur: Mieke Buis/ penningmeester, 
Guus van der Geest, Klaas Joren/ voorzitter , Cees van der Ven en  Jelle Lingsma/ secretaris..  
 
1 Opening door de voorzitter  ca. 20.15. Welkom allen 
 
2 Notulen vergadering 12-5-2013. 
Er worden een paar opmerkingen gemaakt over de overdracht van gemeentegronden. 
Verder goedgekeurd. 
 
3 Ingekomen stukken. 
Brief Rijnland aan alle bewoners die kopsloten op hun terrein hebben. 
Korte inhoud: 4  jaar tussen 2 baggerslagen is te weinig. Daarom loop 2014 kopsloten baggeren 
Op 6-2 vervolg : Er is geen budget.. Wordt nu loop 2015. 
Uitgaand: Er is een brief aan Lidl Nederland geschreven, met een kopie  naar de gemeente, waarin 
wij, als Buurtvereniging, onze zorgen hebben uitgesproken over de te verwachten verkeerschaos bij 
hun  geplande vestiging op de stationsweg. 
Lidl Nederland heeft inmiddels telefonisch en per E-mail contact opgenomen en zij snappen onze 
zorgen. 
Zij zijn, samen met gemeente, naar betere oplossingen op zoek.  
 
4 Verslag Kascommissie. 
Er is een kink in  de kabel gekomen, waar het gaat om de administratieve afwikkeling van de 
financiën. 
Door persoonlijke omstandigheden is de penningmeester niet is staat geweest om de zaak ter 
controle op papier te zetten en er was dus ook geen controle mogelijk. 
Dit zal op een latere moment worden gedaan. 
 
5 Rekening en verantwoording penningmeester zie 4 
 
6 Rekening en verantwoording penningmeester verlichte tuinen. 
Zie ook 4.   
Met als niet financiële toelichting door onze hoofdbuurtverlichter, Hans van der Meer: Wij blijven 
doorgaan met het verlichten en versieren van bruggen en laten wij hopen dat alle bewoners mee 
willen doen met het verlichten van hun tuin. Met een enkel zwart gat kunnen wij leven, maar het 
moet niet te gek worden. 
 
7 Benoeming kas commissie.    
De huidige kascommissie kan nog een jaartje mee. Dat wil zeggen Gerard van der Velde en Peter 
Voortman doen het, zonder protest,  volgend jaar weer. 
 
8 Verslag secretaris,  
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
Er volgt een kort dispuut over wie de leidingen die de doorstroming van de sloten obstrueren weg 
moet halen. Dit is in principe de verantwoording van de eigenaar van de leidingen, bij voobeeld  
Stedin of Caiway. Die doen alleen niets zonder officiële opdracht. Als je als bewoner daartoe 
opdracht geeft moet je het ook betalen.  
D.w.z. of Rijnland, of de gemeente of het betreffende bedrijf  is daar verantwoordelijk voor. 
 
9 Bestuursverkiezing.   
Mieke Buis is aftredend en herkiesbaar.  Vergadering is akkoord. 
Herkozen voor een periode van 4 jaar. 
 



Er wordt een korte pauze  ingelast. 
 
10 Wijziging statuten, 
Voorstellen van het dagelijks bestuur. 
A. In overleg met notaris besluit tot voortzetting van de  vereniging met terugwerkend kracht. 
d.w.z. nu een periode van 20 jaar na 2014. In ieder geval via notaris regelen i.v.m. hoofdelijke 
aansprakelijkheid bestuurders.  
Bij een oprichting van een vereniging zonder tussenkomst van een notaris zijn bestuurders direct 
aansprakelijk. Bij tussenkomst van een notaris is dat eerst de vereniging. 
B. Minimum aantal bestuurders verlagen van 7 naar 5. 
C.  Benoemingstermijn bestuurders 4 jaar. Aantal termijnen onbeperkt. Geen maximum leeftijd. 
D.   De algemene ledenvergadering dient voor 1 juni te worden gehouden. 
E.  Bestuurders niet alleen bevoegd. D.w.z. alleen samen bevoegd. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voorstellen tot wijziging. 
 
Opmerking uit de vergadering. 
Onder A: Hans van der Meer, DIP:  vereniging illegaal voortzetten ?     
Onder A en E.   Jos Persoon: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering misschien een goed idee ? 
Leo Bertoen:  Via de gemeente is ieder vrijwilliger verzekerd maar bij geen van de aanwezigen is  
bekend hoe dat in detail is geregeld.  
Uitzoeken in hoeverre dit noodzakelijk en wenselijk is. 
 
Ingelast in verband met komst Wouter Stolp, medewerker van de gemeente en onder meer 
verantwoordelijk voor het riool op de Uiterweg. 
 
Wouter legt een en ander uit over de Bypass., Deze werkt naar tevredenheid en doet wat hij moet 
doen. 
De (rioolwater)overlast op het pleintje een tijd geleden was het gevolg van een stroomstoring.     
Om dit in de toekomst te voorkomen wordt een afsluiter geplaatst. De inkomende leiding kan bij 
storing van de pomp afgesloten worden. Het afvalwater wordt dan gebufferd in de rioolgemaaltjes 
van de bewoners. Ter voorkoming van stankoverlast op het pleintje wordt een stankfilter geplaatst. 

Stankoverlast in huis is vaak een probleem van beluchting. Bewoners moeten in geval van zelf een  
loodgieter uitnodigen. 
 
Omdat er nog steeds veel hemelwaterafvoeren op het persriool  zijn  aangesloten zal er altijd een 
capaciteitsprobleem zijn bij de desbetreffende percelen. Alleen het afkoppelen van deze 
hemelwaterafvoeren kan dit probleem oplossen. Volgens een van de aanwezigen zijn de 
hemelwaterafvoeren destijds op instructie van de gemeente aangesloten op het riool.   
 
De kuilen bij putten die zijn gegraven voor het aanleggen van de By-pass zullen in september 
worden geëgaliseerd en geasfalteerd. Zij moeten eerst nog wat meer inklinken. Als een kuil een 
obstakel gaat vormen, graag contact opnemen met de gemeente. De kuil wordt dan nog tussentijds 
opgehoogd.   
Overigens het diepste gat ( bij no 84) is niet van het riool. Dit gat kent een andere oorzaak. 
 
In 2015 staat naar verwachting het opnieuw asfalteren van een deel van de van Cleefkade en de hele 
stationsweg op de rol. 
Het riool  daar krijgt alleen een nieuwe “lining” (binnenbekleding). Wel zullen een aantal 
huisaansluitingen worden opgeknapt.  Enige overlast voor de Uiterwegbewoners valt niet uit te 
sluiten.  
 
 



Tenslotte, Wouter zegt: geef je rioolproblemen door aan de Buurtvereniging. Die kan ze dan naar 
mij doorspelen.  Wel ook, bij problemen direct met de gemeente blijven bellen. 
 
Wouter wordt door de voorzitter gecomplimenteerd dat hij, geheel op eigen initiatief is langs 
gekomen en de voorzitter geeft hem, als dank, een, niet geheel legaal verkregen, plant mee. 
 
11 bespreken mogelijk methodes van voorlichting. 
 
Cees van de Ven onze IT specialist en ledenadministrateur  geeft een inleiding over dit onderwerp 
Er zijn 289 leden waarvan 39 voor het leven. 
Er zijn 150 machtigingen voor automatische incasso af gegeven. D.w.z. nog ca. 100 niet en wij 
hebben ca. 75 e-mailadressen. 
Wij hebben dus nog even te gaan. Wij hebben 450 brievenbussen. 
Cees vertelt over de  website www.wijkraden-aalsmeer.nl. Hierop zijn de notulen van onze 
vergaderingen na te lezen. 
Mogelijk wijzen van voorlichten:  
1 Wijk(raad)krantje, moet wel vol, moeten advertenties in om de kosten beheersbaar te houden.. 
2 De Nieuwe Meerbode: Daar tegen is dat er ook mensen zijn die het lezen, maar het verder niet 
aangaat.  
3 Digitaal met als mogelijkheden; facebook, Twitter en E-mail. 
De vergadering heeft geen beter ideeën dus en gekozen wordt voor E-mail en de Meerbode. 
Huis aan huis zal in beginsel niet meer worden toegepast. 
 
12 Voortgang Structuurvisie.  
Er zou iemand van STUW aanwezig zijn om die punt in te leiden maar dat blijkt niet het geval. 
Maar onze voorzitter neemt soepel over. 
Structuurvisie is grotendeels klaar. Wachten is op  een nieuw college. Daarna naar de raad. 
Voor het moment is het idee dat wij uit STUW treden als de structuurvisie klaar is. 
Een definitief besluit daarover zal in een  latere fase genomen moeten worden. 
Wij zien het niet als onze taak om te beoordelen wat er wel niet kan na  
 
13-14 awvttk en rondvraag . 
 
Weg opknappen staat op de rol voor 2017. Kost heel veel.  
Bruggen als eerste volgens zeggen volgend jaar. IJzeren brug zakt en zal dat blijven doen. 
Topsfortbrug en Zwetbrug moeten vernieuwd worden.    
Weg en bermen verzakken. Daardoor is het noodzakelijk dat voor een aantal perceelbruggen 
ophogingen zijn aangebracht. (brugbulten). Oorzaak verzakking ook door veel zwaar verkeer. 
Tegen zwaar verkeer, en achteruit rijden wordt niet opgetreden. Er staat in alle bouwvergunningen 
dat voor lang verkeer vergunning en begeleiding moet worden gevraagd, maar niemand doet er iets 
mee. Ook sommige bedrijven, zoals bv de Groot met zijn zware trekker. 
Een bedrijf met een dergelijk transportmiddel zou, volgens zeggen van Jos Persoon, daarvoor een 
een  (uitrij? )vergunning moeten hebben. Moet uitgezocht. 
Het opknappen van de weg zal pas gaan gebeuren nadat de elektrakabels, glasvezel en waterleiding 
op orde zijn. 
 
Bruggen teren met de pinkster. Is een beetje in onbruik geraakt maar dat zou wel weer moeten. 
Bij roosterbruggen is dit lastig. Rijnland ziet niet graag teer en grint in het water. 
 
15 Sluiting. Dank voor uw aanwezigheid. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


