
Verslag	  jaarvergadering	  2015	  
	  
	  
Datum	  :	   12	  mei	  2015	  
Waar	  :	   	   Historischetuin	  
Aanwezig	  :	   Bestuursleden	  Klaas,	  Kees,	  Mieke	  en	  Guus	  (afwezig	  Jelle)	  
	   	   18	  leden/bezoekers	  
	  

1. Opening	  :	  	  
Opening	  door	  Klaas	  om	  20.04uur.De	  voorzitter	  stelt	  voor	  om	  het	  nieuwe	  “Theehuis”	  te	  
bezichtigen	  wat	  door	  velen	  wordt	  gedaan.	  

2. Notulen	  vergadering	  12-‐05-‐2014	  :	  
De	  notulen	  worden	  zonder	  op/en	  aanmerkingen	  goed	  gekeurd.	  

3. Ingekomen	  stukken	  :	  	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  

4. Verslag	  kascommissie	  :	  	  
De	  kas	  is	  door	  Gerard	  en	  Hans	  gecontroleerd	  en	  goed	  gekeurd.	  	  

5. Verslag	  penningmeester	  :	  	  
Onze	  penningmeesteres	  geeft	  ons	  een	  verslag	  van	  de	  financiële	  situatie	  van	  de	  vereniging.	  
Dit	  jaar	  is	  het	  boekjaar	  vanaf	  05-‐2013	  tot	  en	  met	  12-‐2014.	  
Er	  wordt	  gediscussieerd	  over	  wat	  te	  doen	  met	  de	  financiën	  van	  de	  vereniging.	  Er	  wordt	  
besloten	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  voor	  het	  speelpleintje	  en	  er	  wordt	  een	  idee	  geopperd	  
om	  de	  bermen	  op	  te	  knappen	  met	  eventueel	  bollen,	  eventuele	  kosten	  vanuit	  de	  kas.	  
Ook	  moeten	  we	  zuinig	  aan	  doen	  om	  eventuele	  onvoorziene	  kosten	  te	  kunnen	  opvangen.	  
Verder	  staan	  we	  open	  voor	  nieuwe	  ideeën	  en	  initiatieven.	  	  

6. Verlichte	  tuinen	  :	  	  
Hans	  van	  de	  Meer	  stopt	  met	  het	  organiseren	  van	  de	  verlichte	  tuinen.	  Dat	  het	  gaat	  stoppen	  
vinden	  de	  aanwezigen	  jammer	  maar	  er	  is	  goed	  nieuws,	  er	  staan	  4	  nieuwe	  leden	  op	  om	  de	  kar	  
te	  gaan	  trekken,	  dit	  zijn	  :	  Andre	  Alderden,	  Kees	  van	  der	  Ven,	  Hans	  van	  der	  Meer	  en	  Ralph	  
Reinders.	  

7. Benoeming	  kascommissie	  :	  	  
De	  kascommissie	  voor	  2016	  bestaat	  uit	  :	  Hans	  v.d.	  Meer	  en	  Dorine	  Pronk,	  als	  reserve	  is	  
genoteerd	  Peter	  Voortman.	  

8. Verslag	  secretaris	  :	  	  
Het	  humoristische	  verslag	  wordt	  door	  allen	  goed	  gekeurd.	  

9. Dagelijks	  bestuur	  :	  	  
Guus	  van	  der	  Geest	  is	  aftredend	  en	  herkiesbaar	  bestuurslid.	  Hij	  wordt	  met	  algemene	  
stemmen	  herkozen.	  

10. ORS	  :	  	  
Wij	  zitten	  als	  “straat”	  vertegenwoordigd	  in	  het	  buitengebied	  van	  de	  kaagbaan	  door	  Klaas	  
Joren.	  In	  de	  afgelopen	  periode	  heeft	  deze	  cluster	  een	  voorzitter	  en	  vice	  voorzitter	  gekozen	  
welke	  aan	  de	  onderhandelingstafel	  zullen	  aanschuiven	  om	  onze	  belangen	  te	  behartigen.	  Tot	  
op	  heden	  zijn	  er	  nog	  geen	  besluiten	  genomen.	  
	  



11. Structuurvisie	  en	  STUW	  :	  	  
De	  structuurvisie	  zit	  in	  de	  eind	  fase	  en	  ligt	  op	  dit	  moment	  ter	  goedkeuring	  bij	  de	  gemeente.	  
Na	  goedkeuring	  is	  het	  	  wachten	  op	  aanvragen	  zodat	  het	  plan	  tot	  ontwikkeling	  kan	  komen.	  De	  
rol	  van	  STUW	  is	  hierin	  niet	  geheel	  duidelijk.	  Hoe	  nu	  verder	  is	  afhankelijk	  van	  hoe	  de	  politiek	  
gaat	  beslissen.	  Wij	  als	  buurtvereniging	  hebben	  besloten	  om	  uit	  STUW	  te	  stappen	  omdat	  ons	  
inziens	  wij	  geen	  extra	  bijdragen	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  vervolg	  proces.	  

12. WVTTK	  en	  rondvraag	  :	  
Bruggen	  :	  Wij	  hebben	  als	  vereniging	  diverse	  malen	  per	  jaar	  overleg	  met	  de	  gemeente	  over	  
zaken	  welke	  belangrijk	  zijn	  voor	  ons	  gebied.	  De	  bruggen	  hoofden	  zijn	  aan	  
renovatie/vernieuwing	  toe.	  De	  gemeente	  is	  een	  inventarisatie	  aan	  het	  maken	  om	  te	  kijken	  
waar	  de	  grote	  pijnpunten	  liggen	  en	  hoe	  een	  en	  ander	  opgelost	  moet	  gaan	  worden.	  Het	  is	  een	  
moeilijke	  klus	  in	  verband	  met	  de	  verkeersafhandeling	  dat	  wij	  verwachten	  dat	  het	  nog	  lang	  zal	  
duren	  voordat	  er	  een	  goede	  oplossing	  komt.	  
Leidingen	  :	  De	  elektraleiding	  gaat	  op	  korte	  termijn	  vervangen	  worden	  wat	  enige	  overlast	  zal	  
geven.	  
Glasvezel	  :	  De	  Uiterweg	  wordt	  door	  de	  netbeheerder	  nu	  als	  buitengebied	  aangewezen	  (was	  
nooit	  spraken	  van).	  Om	  dit	  aan	  te	  kaarten	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  protest	  maken	  
tegen	  deze	  wijziging.	  
Lantarenpalen	  :	  De	  lantarenpalen	  gaan	  automatisch	  aan	  en	  uit	  (onbedoeld)	  bij	  het	  vervangen	  
van	  de	  elektra	  leiding	  wordt	  dit	  ook	  opgelost.	  
Caiway	  :	  Caiway	  heeft	  het	  alleen	  recht	  voor	  de	  eventuele	  glasvezelkabel,	  andere	  aanbieders	  
kunnen	  tot	  op	  heden	  nog	  geen	  gebruik	  maken	  van	  deze	  kabel.	  Dit	  houd	  in	  dat	  als	  men	  besluit	  
glasvezel	  af	  te	  nemen	  men	  verplicht	  is	  om	  zaken	  te	  doen	  met	  caiway.	  

13. Sluiting	  :	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  21.40uur	  en	  nodigt	  iedereen	  uit	  om	  nog	  even	  gezellig	  
te	  blijven	  om	  een	  drankje	  te	  drinken.	  

	  


