
Notulen vergadering Dagelijks bestuur  Ons Aller Belang20-11-2014 bij Jelle
Aanwezig: Klaas, Mieke, Guus , Cees, Jelle

1 opening 
Door de voorzitter ca. 20.20 Welkom allen

2 Notulen vergadering 23-7-2014
Geen opmerkingen. Zijn goed

3 ORS. 
De verkiezingen voor de clustervertegenwoordiger zijn afgelopen week geweest.
Onze kiesman Klaas heeft samen met ander kiesmannen van de cluster Kaagbaan-buiten ingezet op 
een kandidaat uit Leimuiden  Aangezien wij meer last hebben van de Zwanenburgbaan dan van de 
Kaagbaan en men in Leimuiden ook  hinder ondervindt van de Zwanenburgbaan lijkt dat een goede 
keuze.
Het is de heer Rob Loekenbach en zijn vervanger is de heer Matt Poelmans uit Oegstgeest.
Deze clustervertegenwoordiger heeft een mandaat voor 4 jaar en moet tussendoor wel 
verantwoording afleggen aan zijn kiesmannen 
Rob Loekenbach is gevraagd om op onze jaarvergadering iets te komen toelichten.
Als er dingen gebeuren  die ons niet aanstaan moeten wij misschien over 4 jaar, dan wordt de hele 
procedure herhaald, inzetten op meer kiesmannen, dus meer handtekeningen  (100 per km).Jelle 
stuurt per E-mail een verslagje.

4  Verzekeringen.
Het is nu zeker. Wij zijn van gemeentewege verzekerd. Ook als wij iets voor de buurtvereniging   
De vraag blijft wel of dat ook zo is als wij bij voorbeeld de Buurtsche borrel organiseren en die niet 
bij de gemeente aanmelden. 
Wij besluiten om de borrel niet aan te melden bij de gemeente.

5 Contributie en automatische incasso
De bankrekening was niet meer geschikt voor automatische incasso en Cees is vermanend toe 
gesproken wegen het illegaal in bezit hebben van een bankpas.
De formuleren zijn inmiddels op de post en het wachten is op een nieuwe pas. Wij hopen dat de 
IBAN-voorloop van de rekeningnummers in het systeem zijn blijven staan.  Anders  hebben wij een 
probleem. Cees gaat ermee aan de slag zodra er een nieuwe pas is. 
Aan het werven van nieuwe leden zal niet veel aandacht worden besteed. Doen wat er nog mogelijk 
is. 
Uit de rondvraag:  Er is gebleken dat er wat leden zoek zijn. Ca. 80 meer specifiek.
Dit zijn de leden die nog geen machtiging hebben ingestuurd.
Jelle zoekt een oude ledenlijst op  en stuurt die naar Cees. (is inmiddels gedaan).
Cees stuurt de lijst aan Klaas. Dan kunnen de overledenen  worden verwijderd. 
Mogelijk nog wel wat leden benaderen die nog geen automatische incasso machtiging  hebben 
ingevuld . Ook dat moeten er ca. 80 zijn.

6 STUW.
Structuurvisie ligt ter inzage. Over de juridische status bestaat wat verschil van inzicht.
Morgen is een Stuw bestuursvergadering.
1e Meningen: Wollig, onleesbaar. Veel herhalingen,weinig concreets, weinig houvast, had op 3 
a4tjes gepast. 
Stuw loopt op dit moment financieel op zijn laatste benen.  Anbi status is afgewezen en het rapport 
van Loos van Vliet heeft een zeer aanzienlijk deel van de middelen geslokt.
Tegen het afwijzen van de ANBI status is protest aangetekend. Als dit wordt gehonoreerd opstaat er 



weer wat meer financiële ruimte.

Inloopavond is  2-12. Wij zullen de bewoners per E-mail op de hoogte informeren dat deze avond er 
is en de termijn van inspreken aangeven.
Wij moeten als Buurtvereniging inhoudelijk reageren en hebben besloten de structuurvisie te 
toetsen op de uitgangspunten waarmee wij destijds de klankbordgroep, die aan Stuw vooraf ging  in 
zijn gegaan.  
Dit waren:
- Geen significante toename van de verkeersdruk.
- Parkeren op eigen terrein.
- Alle benodigde voorzieningen dienen door de ontwikkelaars te worden betaald. d.w.z. geen 
gemeenschapsgeld in of voor private ontwikkelingen.
- Aandacht bij nieuwe ontwikkelingen voor capaciteit infrastructuur, met name van elektriciteit en 
riool.
- middengebied zo veel mogelijk laten zo als het is, bebouwing daar absoluut niet toelaatbaar.
- geen principieel bezwaren tegen bouwen achter het lint. 

Als de structuurvisie is aangenomen door de Raad stopt  voor ons de betrokkenheid bij STUW en 
trekken wij ons daaruit terug. Dit moet in ieder geval aan de gemeente worden gemeld om aan te 
geven dat STUW niet langer het aanspreekpunt is voor bewonerszaken.

7 --- niets
 Welke gek  heeft deze agenda gemaakt ?

8 Buurtsche borrel.
Ja en wel op 27-12. 
Cees maakt de uitnodiging. Mag wat kosten, maar niet te veel.
Zelfde ingrediënten als vorig jaar. 
Locatie speelplaatsje, mogelijk uitwijk plek vastleggen. Klaas zoekt uit.
Uitnodiging wel huis aan huis. (dreigen met laatste keer ?)
Hele bestuur organiseert mee. Hans v.d. M ondersteunt.
Live muziek misschien. Cees informeert, kosten ?  Extra partytent ?
Rookworst i.p.v. knak
Verlichting summier. 
1 partytent, en misschien nog een voor de muziek.
Statafels ja
Volgende samenkomst op dinsdag 16-12-2014. bij Klaas. 

9 Publicatie,t.b.v. internetsite en anders
Guus heeft, met een hijgende Frans in zijn nek, al iets geschreven om op de gemeentelijke site te 
zetten. Ook de notulen staan daarop.  
Besluit om deze site en de E-mail voorlopig als enig publicatiemiddel te gebruiken.
Wij gaan geen boekje laten maken.
Site : http://wijkoverlegaalsmeer.nl/Uiterweg

10 Rondvraag en w.v.t.t.k.
Meepraten over veiligheid. Misschien gaat Klaas daarheen. Verder geen interesse.
Voorstel vergaderdata DB met gemeente. 12-3 en 10-9 2015 zijn akkoord.
Cees zou wel wat meer willen weten over de W.M.O.. Er is een vacature in de W.M.O.raad maar 
daarvoor is tijd in de dag vereist.

Dit was het wel ongeveer.




