
Verslag van de belevenissen ener buurtvereniging van mei 2014 tot mei 2015.

Zoals vorig jaar op de jaarvergadering is besloten zijn de statuten gewijzigd,. Meer specifiek 
opnieuw geschreven en zijn wij heropgericht. Wij bestaan weer. 
Het gevolg daarvan is  dat dit het laatste jaar, dat wij onze jaarvergadering in mei houden.
Het  verenigingsjaar loopt nu gelijk met het kalenderjaar en vanaf 2016 gaan wij onze 
jaarvergadering houden in februari.

Wat is er zoal gepasseerd.

Ene meneer Pim van Riet dook plotseling op met het verzoek om met ons in gesprek te gaan. 
Dit bleek sollicitatiegesprek te zijn Het uiteindelijk doel van meneer van Riet was een betaalde 
functie in de ORS. Hij wilde dat wij ledenbestand inzetten om hem  als kiesman te kunnen 
aanmelden. Wij hebben besloten om dit niet te doen. Wij vonden dat wij ons ledenbestand daarvoor 
niet, zonder raadpleging, konden inzetten.
Wel hebben wij voor de deelname aan de ORS een aparte volksraadpleging gehouden teneinde 
Klaas als kiesman naar voren te kunnen schuiven.
Meer hierover later in deze vergadering onder punt 10. 

Over Lidl, meer specifiek, de nieuwe vestiging daarvan aan de Stationsweg.
Vorig jaar hebben wij het al gemeld dat er contact is geweest met Lidl. Of het van invloed is 
geweest zal voor eeuwig in nevelen gehuld blijven maar Lidl heeft, in overleg met de gemeente, een
alternatief plan gemaakt. In dit plan zal de verkeersafwikkeling voor Lidl via de Stationsweg plaats 
vinden. Dit is zonder meer een verbetering voor de afwikkeling van het verkeer bij de kruising van 
de Uiterweg met de Grundelweg maar de chaos verplaatst zich om de hoek.  Op zich hebben wij 
geen mening over wat de zin is van 3 supermarkten op een kluitje. Het zal ongetwijfeld goed zijn 
voor de consument. De vraag is alleen wel of die consument, als hij er in slaagt de kluit te bereiken, 
weer voor donker thuis is.
Wij hebben ook gesproken met de architect van het oude RABO gebouw die een alternatief 
verkeersplan heeft gemaakt voor het centrum. Hier is door ons verder niets mee gedaan. 
Volgens de berichtgeving in het Witte weekblad zal dit alternatieve verkeersplan, op de 
voorlichtingsavond over de nieuwe Lidlplannen op 18 mei aanstaande in het gemeentehuis, zeker 
ter sprake komen.  
Ga er heen en stel uw vragen.

Na vaststelling door B&W is de structuurvisie Uiterweg  door de raad aangenomen. En daarmee 
definitief. Wij waren, als bestuur, door middel van STUW betrokken bij de opstelling van deze 
structuurvisie.
Als dagelijks bestuur zijn wij van mening dat wij, als buurtvereniging, niet langer deel uit willen 
maken van STUW.  Het klankbord en inspraak traject zit erop.  
In de  structuurvisie staat volgens ons niets dat strijdig in met de de uitgangspunten waarmee wij 
een paar jaar geleden het inspraakproces zijn in gegaan.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nu iets voor ligt waar ieder bewoner en ondernemer zich 
blindelings in kan vinden. 
Het zal nu verder gaan over de beoordeling van individuele aanvragen en daar hebben wij, als 
vereniging, geen mening over. 
Hoe het verder met STUW zal gaan is onduidelijk. De financiële bijdrage van Rabo is inmiddels 
geheel besteed. Andere inkomstenbronnen zijn er niet. Er loopt nog wel een dispuut met de 
belastingdienst over  de ANBI status. Als dat gunstig uitpakt ontstaat er weer wat ruimte.



Onder punt 11 van de agenda komen wij hier inhoudelijk op terug.

Ons jaarlijkse reisje was in 2014 een excursie naar de Stormvloedkering tussen  Maassluis en Hoek 
van Holland.  
Het laatste onderdeel van de Deltawerken. Een interessant en leerzaam bezoek. Daarna een 
rondvaart aan de kop van de nieuwe waterweg en rond de nieuwe Maasvlakte. Imponerend, zowel  
het scheepvaartverkeer als de omvang van de havenfaciliteiten aldaar. Er was een prima lunch aan 
boord. Alleen kroketten tellen bleek niet hun sterkste punt.
Het leek erop dat deze bestemming, mogelijk iets meer aansprak bij de 65 min bewoners, er waren 
wel wat “jongeren” waar te nemen  en wij hadden 2 volle bussen.
Misschien spreekt een dergelijke  bestemming toch meer aan dan het punnikmuseum, de 
slakkenkwekerij en de tingieterij.
Daarna een rondrit door het Westland en Den Haag. Flaneren op de boulevard van Scheveningen, 
hoewel, het was meer een sprint naar een terras was en diner.
En weer terug naar huis. 
Dit jaar wordt het een rondvaart op de vecht met een bustour rond Amsterdam. .

Buurtsche Borrel, Het weer viel, in tegenstelling tot eind 2013, zwaar tegen.
Gelukkig was er een uitwijklocatie binnen beschikbaar.  Het feest vond nu plaats bij Zwarte Jaap en 
het was weer een dik succes. Wij blijven ermee doorgaan maar hebben wel besloten om, op basis 
van vrijwilligheid, een financiële bijdrage te vragen aan de bezoekers.
Volgens ons kan dat wel.

Over de automatische incasso. Deze heeft wat vertraging opgelopen door invoering IBAN 
nummers.
De oude adresbestanden zijn op de digitale snelweg uit het zicht geraakt en nooit meer terug 
gevonden. Alles moest  opnieuw worden ingevoerd.
De contributie over 2014 is daarom pas in 2015 geïncasseerd.
Het lijkt er daarbij op dat degenen die  geen machtiging hebben afgegeven ook geen contributie 
betalen.

Wij hebben nog steeds onvoldoende E-mailadressen en zijn daarom verplicht alle relevante 
berichten ook huis aan huis te verspreiden.

Er is uiterwaard weer ruimschoots geklaverjast. Er is wederom geen groot toernooi gehouden.  Dat 
lijkt definitief voorbij.

Dan is er weer met de gemeente over tal van zaken gesproken.  Hierover valt niet zoveel concreets 
te melden. Het is vaak een herhaling van zetten.  

Wel iets over de WMO raad.
De gemeente ziet graag, in het kader van de nieuwe gemeentelijk zorgtaken dat wij  daarin een rol 
gaan spelen. Wij vinden dat niet op onze weg liggen. 
Als vereniging  moeten wij ons niet bemoeien met individuele zorgbehoeftes en belangen.

Dit was het wat mij betreft.




