
Verslag van de belevenissen ener buurtvereniging van mei 2015 tot heden.
Zoals bekend wordt verondersteld houden wij, na in 2014 te zijn herrezen, onze  jaarvergadering nu 
in januari i.p.v. in mei.
Mijn voordeel had kunnen zijn  dat ik had kunnen volstaan met een kort verslag. 
Dat is helaas niet gelukt. Wees voorbereid

Eerste even aandacht voor de vaste waarden: 

Het reisje, dit jaar varen over de Vecht. één volle bus. Te vol eigenlijk. Als gevolg van wat 
administratieve onvolkomenheden was er sprake van overboeking, maar dat is ter plekke opgelost.
Misschien even voor de duidelijkheid: 
Er is niet met de bus gevaren. De bus is gebruikt voor het vervoer van en naar de boot. Verder mooi 
weer, mooie tocht, goed diner en tevreden weer naar huis.

Er is weer ruim geklaverjast. Dit onder de bezielende en onvermoeibare leiding van Mieke en Klaas. 
Volgens mij steken zij daar een hoop aandacht en tijd in en dat mag best eens gezegd. 
Hulde dus, misschien zelfs wel een applaus waard.

Onze buurtverlichters zijn gestopt met verlichten maar door gegaan als versierders op kleine schaal. 
Rondom de feestweek zijn de bruggen versierd geweest met plantenbakken.   

Buurtsche Borrel. 
Zonder het weer af te wachten hebben wij al in november besloten uit te wijken naar de 
binnenlocatie.  Weer bij Zwarte Jaap, weer een dik succes en een wederom een grotere opkomst dan 
het jaar ervoor. Waar moet dit eindigen. 
Uiteindelijk bleek  iedereen weer vatbaar voor de doorleefde smaken van glühwein, rookworst en 
chocolademelk met rum. Of gewoon bier en wijn. Er was geen witte wijn maar daar gaan wij volgend
jaar wat aan doen. Cola en limonade waren wederom geen hardlopers.
Dit jaar hebben wij voor het eerst een vrijwillige bijdrage voorgesteld. Hieraan is op ruimhartige 
wijze gehoor gegeven. Met  bijdragen op dit  niveau en mede op basis van onze huidige kaspositie 
kunnen wij nog wel een jaar of 30 vooruit.  Een verheugend vergezicht.
Kort voor de borrel waren wij, op uitnodiging van de gemeente, in het Crowntheater bij een 
voorstelling van sta-op komedianten. Daar kwam Cees met het idee om, op onze Buurtsche Borrel 
iets dergelijks te gaan doen. Dit jaar is dat er helaas niet van gekomen maar misschien volgend jaar. 
Mochten wij echt zover gaan dan melden wij dat uiteraard in de uitnodiging en dan kunt u altijd nog 
besluiten om niet te komen. Het enige wat wij kunnen garanderen is dat de optredende komediant 
zichzelf in ieder geval geestig vindt.

Over onze administratieve procedures en de voortgang van de contributie inning. Niets dan goede 
berichten, naar wij denken. 
Wij hebben een groot aantal automatische incasso machtigingen binnen. Maar liefst ca. 160 stuks 
aarnaast ca.  40  leden voor het leven waaronder een aantal toch al wat ouderen.
Heel hoopgevend allemaal.  



De onverbiddelijke conclusie is echter wel dat wij veel buurters als lid missen. 
Daarbij doet zich de ronduit schokkende situatie voor, dat er mensen zijn die op schandelijke wijze 
profiteren van wat Ons Aller Belang te bieden heeft, zonder daar jaarlijks hun € 3 voor af te dragen.

Dankzij onze nieuwe bewoner Frans Huijbrechts is er sinds een paar weken een Next-Door groep in 
vol bedrijf. Dit is de digitale tegenhanger van iets wat het midden houdt tussen de aloude tamtam en 
een theekrans.
Dat het functioneel is staat buiten kijf.  Er zijn op dit moment ca. 130 mensen bij aangesloten en de 
snelheid van informatieoverdracht is hoog. Vergelijkbaar met de tamtam maar vele malen sneller dan 
de theekrans. 
Ook wij hebben ons als lid van de groep aangemeld en hebben inmiddels kunnen constateren dat er 
nogal wat Next-door deelnemers zijn die niet voorkomen in onze lijsten. 
Die zijn niet van ons af.  Wij zullen ze vinden, voor hun machtiging en hun e-mailadres. 
Nu moeten wij nog steeds berichten huis aan huis bezorgen.
En dat is niet alleen zonde van de tijd maar ook van het geld. En dat gaat allemaal te koste van de 
budgetten voor de Buurtsche Borrel. Afschuwelijk.

Dan iets over Lid.
Wij komen daar later inhoudelijk op terug, maar nu een kort overzicht.
Wij hebben een aantal  malen brieven naar  Lidl en de gemeente gestuurd. Het aardige is dat Lidl wel 
op ons reageert en begrip toont voor onze ongerustheid. Ben W reageert daarentegen niet. Misschien 
denken zij : daar heb die zeikers weer en dat is op zich hun goed recht.
Maar laat dat dan weten.  Het is zeer wel mogelijk om dat op een nette manier duidelijk te maken.
Lidl heeft toegezegd om ons, als de plannen een definitief fase hebben bereikt, een mondelinge 
toelichting te  geven. Wij hebben daarbij overigens niet de illusie dat wij nog enige invloed kunnen 
uitoefenen, maar het gebaar wordt op prijs gesteld.

Over Stuw.
Op de vergadering van vorig jaar is al aangegeven dat wij voornemens waren om STUW te verlaten 
aangezien de structuurvisie klaar is. Wij vinden dat onze aanwezigheid in  STUW niet langer zinvol 
is. 
Dit idee werd nog versterkt door een opmerking van wethouder van der Hoeven. 
Op de presentatie van de structuurvisie vorig jaar stelde hij, als antwoord op een vraag over eventuele
financiële compensatie aan  particulieren of bedrijven het volgende: 
Dat is zeker bespreekbaar, maar dat gaat de gemeente niet zelf doen maar Stuw. 
Vreemd : Stuw heeft in dit verband geen enkele juridische status. 
En wij denken dat het niet verstandig is om als bestuurden van een bewonersorganisatie te gaan 
oordelen over financiële belangen van bewoners of bedrijven.  
Ik was in  2014 al uit het bestuur van STUW getreden en Klaas eind 2015.
Wij hebben de B&W  formeel op de hoogte gesteld van het einde van onze betrokkenheid.
Ook daar hebben wij niets op gehoord.



Met de gemeente hebben wij 2 x per  jaar een regulier overleg. Klaas gaat daar later nog even iets 
meer inhoudelijk op in. 
Wat ik daarover beslist niet onvermeld wil laten is het volgende.
In een een eerder overleg heb ik, ik wil mijn collega bestuurders niet onnodig compromitteren, aan 
onze buurtregisseur, u weet waarschijnlijk allemaal wel dat deze vroeger wijkagent werd genoemd. 
Als je de de kranten moet geloven is hij de man die er persoonlijk voor zorgt dat onze fraaie buurt 
nog steeds terroristenvrij is, wanneer  je althans bestuurders die hier tegen de 100 km per uur rijden 
niet als terrorist wil betitelen. 
Goed aan de buurtregisseur dus de vraag: Is het mogelijk om eens wat snelheidscontroles te houden. 
Er wordt, naar mijn waarneming, door velen veel te hard gereden. Tot in de 70 maar
tegen  100 doet ook mee. 
Ik wil hier geen waardeoordeel over uitspreken maar, of het altijd nodig is, vraag ik mij wel af. 
Daarnaast, op de hoek sta je toch regelmatig te wachten, dus richting dorp heeft het vaak niet veel zin.

Maar ik dwaal af. Let op de volgende verrassende ontknoping.
Onze regisseur, hij was zelf niet aanwezig, liet meedelen dat er geen snelheidscontroles kunnen 
worden gehouden op de buurt omdat dit een 30 km straat is. Uitgereikte bonnen worden onmiddellijk 
geseponeerd. Binnen een 30 km zone geldt de wegenverkeerswet niet  of er wordt niet vervolgd. 
Als je nu 90 rijdt zou dat 60 km te hard zijn. Op andere plaatsen kun je dan je auto laten staan en je 
rijbewijs inleveren.  Bij ons niet. Doe er uw voordeel mee. Ik weet niet of het ook geldt als je iemand 
doodrijdt, maar misschien komen wij daar nog wel eens achter. 
Ik ben er overigens nog niet helemaal mee klaar en wil graag weten hoe het echt zit.
De vraag ligt nu bij de gemeente. 

Ook is er in 2015 een begin gemaakt met het vernieuwen van leidingen en wel het tot aan de 
Aardbeienbrug.
Dat leverde uiteraard wat overlast op en vertraging voor met name het autoverkeer. 
Dit leidde soms tot een dusdanige opwinding, dat men bereid bleek elkaar naar het leven te staan.
De mannen die het werk uitvoerden zijn tot de conclusie gekomen dat de Buurt waarin zij aan het 
werk waren en waar wij wonen een buitengewoon mooie en rustige uitstraling heeft, maar dat een 
hoop bewoners zich daar kennelijk niet van bewust zijn. 
Misschien iets om over na te denken ?

En daar sluit ik graag mee af.


