
Notulen vergadering DB Ons Aller belang. 

12-3-2014. Bij Guus.
Aanwezig Klaas Joren voorzitter, Mieke Buis, Guus van der Geest, Cees van der Ven en Jelle 
Lingsma.

1 Opening,   welkom allen

2 notulen  vergadering 30-1-2014. 
Opmerkingen 
De aanpassing van het kruispunt Uiterweg, van Cleefkade en Stationsweg is voorlopig uitgesteld. 
De reden is onbekend.
Brief aan gemeente over de te verwachten verkeersproblemen bij de nieuwe Lidl is nog niet 
verzonden. Dit  i.v.m. vergadering met de gemeente van 20-3 aanstaande waar door de wethouder  
uitleg gegeven zal worden over dit punt.
Verder in orde.

3 Voorbereiding DB met gemeente.
De bedoeling is om de volgende punten ter sprake te brengen:

De te verwachte verkeerproblemen rondom de nieuwe Lidl en een meer integrale aanpak van de 
hele verkeersproblematiek w.o. Herinrichting kruispunt en weren sluipverkeer..

De staat van de Uiterweg , bruggen gaten etc.
(Parallelle actie:  Mail aan de 75 met telefoonnummer gemeentelijke meldingslijn..

Rol stuw na de aanname van de structuurvisie door de raad.

Bestemmingsplan Arken, Hoe gaat de handhaving ingevuld worden. 

Voor Rijnland
De nieuwe Pompen. w.o. Het  visuele aspect. Het ziet er niet uit en er zit vaak een hoop zwerfvuil 
voor. Werken ze ? Het lijkt constructief niet  helemaal logisch. De bak werkt als mixerkom
Gaan de gasleidingen nu echt omhoog.

Cayway, zie agenda punt  7 en Nuon.

4 Voorbereiding Jaarvergadering.
Datum 19-5  alternatief 12=5   locatie Historische tuin Klaas belt.

agendapunten  
– opening
– inkomende stukken 
– notulen vorige jaarvergadering.
( Het idee  om de lente te vragen uitleg te geven over haar plannen is  hen  af gewezen 
Zij hebben dit al een keer gedaan en vinden dat voldoende)
– financieel jaarverslag.
– verslag kascommissie, , 
– jaarverslag secretaris( inhoudelijk wat  breder met toelichting overleg gemeente, stuw,
ontwikkelingen LIDL  status riool etc. 
– Bestuur Mieke aftredend en herkiesbaar.
– wijziging statuten, punten : wij bestaan officieel niet meer sinds 2004, .aantal bestuurders 
minimaal 5, termijn 4 jaar en aantal periodes onbeperkt.



– Publiciteit, Wilt u regelmatig geïnformeerd worden en hoe wilt u dat wij dat doen. Digitaal d.w.z. 
E-mail, facebook of iets dergelijks dan wel schriftelijk huis aan huis. 
– Stuw, ( niet besproken maar is het een idee om Bert uit te nodigen om indien nodig vragen te  
beantwoorden. Als wij dat zelf doen kan de indruk ontstaan dat wij  Stuw zijn en formeel zijn wij 
niet meer dan 1/3 stuw. Bestuurlijk nu zelfs 1/6e,  en als ik vragen moet beantwoorden is dat niet 
handig.
– Reisje melden 4-6. Wij gaan naar de Maeslantkering

Verdere voorbereiding. Klaas belt de historische tuin om te reserveren.
Mieke financieel,  kascommissie en Jelle verslag en uitnodiging. (voor 12-3 i.v.m. 
statutenwijziging.)

5 Reisje. Bestemming vastgesteld op Maeslantkering. Op 4-6. Klaas gaat mee want zonder Klaas 
geen reisje. Cees en Jelle zijn als vrijwilliger aangewezen en misschien gaan Mieke en Guus ook 
weer mee, maar nu op basis van vrijwilligheid. Dit ontslaat hen echter niet van de verplichting tot 
meereizen komend jaar en de jaren daarop. Laat dat duidelijk zijn. Mieke maakt de uitnodiging.

6 Stuw ,
Klaas vertelt: Geen nieuwe ontwikkelingen. Concept tekst structuurvisie nog steeds niet aan Stuw 
voor gelegd.  Financieel: ANBI  status en 2e tranche RABO in aanvraag. 

7 Verzoek Peter Voortman om als buurtvereniging Cayway te benaderen i.v.m. met slechte 
ontvangst,
Dit ligt niet op onze weg. Zal wel bij het overleg met de gemeente van 20-3 worden mee genomen.

8  Publiciteit.
Gaan wij  digitaal  of op paper ?
Bij papier,  Gaan wij gebruik maken van een extern bureau of zelf doen. . 
4 x per jaar is veel om vol te  krijgen wie schrijft en stelt samen.
Kortom teveel vragen. Definitief besluit nemen na uitspraak algemene vergadering in deze.
Wel  besloten : Concept stukje Jelle inkorten, (nu al opleuken met foto'ss???) en aanvullen met 
machtiging automatische incasso en contactgegevens.
Daarna Huis aan huis, verspreiden samen met de uitnodiging voor de algemene vergaderingen en de
uitnodiging voor het reisje.
Hetzelfde pakket met notulen naar de 75 e-mailadressen.

9 Wvttk
Mieke: Gaan we nog subsidie aanvragen. Neen.

Guus: Schiphol, nieuwe opbouw van de Alders tafel. De omgeving Schiphol wordt ingedeeld in 12 
clusters. Elke cluster kiest een eigen  vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger hoeft niet perse 
uit dit gebied te komen. Wij hebben als enig functionerend wijkbestuur stemrecht  omdat wij een 
vereniging zijn en statuten  hebben. 
De structuur is verder tamelijk ondoorzichtig. Het lijkt te zijn om Schiphol de nodige 
groeimogelijkheden te geven en daarbij zo min mogelijk last hebben van omwonenden

Cees:  Wat is het wijkraad overleg. ? 
Is regelmatig overleg met de gemeente van alle wijkraden, tegenwoordig wijkbesturen geheten.
De bedoeling hiervan is dat de gemeente vergeldt wat er gaande is en, in  het kader van het feit dat 
steeds meer  taken bij de gemeente terecht komen wordt  gevraagd om alert te zijn op bewoners die 
buiten de boot vallen dit door te geven aan de gemeente. 


