Notulen Algemene Ledenvergadering
Belangenvereniging Ede Noord
Woensdag 7 maart 2012
Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden BEN
aanwezig:

Simone Poulissen (lid)
Edward van Dipten (voorzitter)
John Swint (penningmeester)
Bert van der Meiden (secretaris)

Bewoners aanwezig

Van Asselt, de Bont, Brink, Faber, Hendriksen (Asakkerweg), ten Hove, Kuijk,
Lansbergen, Nannings, Van de Pol, Roosendaal, Roskam, van Schagen, Swint,
Vermeulen, Van der Wulp.

Afwezig met vermelding

Bakkeren, Van Beek, Beemer, Bos, Brethouwer, Brink (Otterloseweg), van
Dijk, Hemelt, Merkx, Schwärzer, Teunissen, Tiemens, VeldhuijsenNotenboom, Veldhuizen, Vermeulen.

Agenda:
1. Welkom en opening van de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen.
3. Vaststellen jaarverslag 2011.
4. Jaarverslag van de voorzitter.
5. Verslag van de kascontrole commissie.
6. Verkiezing van nieuwe bestuursleden:
• Edward van Dipten (herkiesbaar)
• John Swint (niet herkiesbaar)
• Bert van der Meiden (niet herkiesbaar)
• Simone Poulissen (herkiesbaar)
• Presentatie nieuwe bestuursleden
7. Pauze.
8. Verkiezing nieuw bestuur.
9. Doelen 2012 e.v.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
1
Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent om 20:05 uur de Algemene Ledenvergadering.
2
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3
Vaststellen van het jaarverslag 2011
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011. Het
verslag wordt gearresteerd en de voorzitter dankt de secretaris.
4

Jaarverslag van de voorzitter

4.1
Algemeen.
De voorzitter doet verslag van de activiteiten die zich in en om de wijk hebben afgespeeld en de activiteiten die
vanuit het bestuur zijn ondernomen. Tijdens de verslaglegging is er voor de aanwezige leden direct de
mogelijkheid om op punten in te gaan.
Ledenbestand
2004
2008
2009
2010
2011
2012
31
42
44
48
45
48
Voorafgaand aan de vergadering hebben zich twee nieuwe leden (nieuwe bewoners) aangemeld.
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4.2
Gemeentewerf
De werf is gereed. Het parkeerterrein moet nog gerealiseerd worden.
4.3
Nieuwbouw Asakkerweg
De woningen zijn verkocht en aan 11 huurders is een woning toegewezen. Tussen maart en augustus 2012
zullen de woningen worden betrokken.
4.4
Nieuwbouw Rijschool
De nieuwbouw van de rijschool is een aaneenschakeling van fouten en blunders gemaakt door de gemeente en
de architect. Achteraf blijkt dat er is afgeweken van gemaakte afspraken tussen de architect en de
welstandcommissie zoals de te gebruiken materialen en de maatvoering. Ook zitten in de eerste aanvraag
fouten. Zo is er bij de bouw ander materiaal gebruikt dan waar een vergunning voor is afgegeven.
Een tweede aanvraag voor een vergunning om de fouten te legaliseren loopt nog. Directe omwonenden en
BEN hebben hun zienswijze hierover bekend gemaakt bij wethouder Simon van de Pol. De gemeente bekijkt nu
op welke wijze hiermee rekening kan worden gehouden. Het betreft vooral de uitstraling van het gebouw aan
de kant van de Kerkhoflaan.
4.5
Biomassacentrale
De realisatie van de biomassacentrale bij de VIKA is als een bliksemslag bij heldere hemel van de baan. De
centrale gaat naar de Dwarsweg op het industriegebied Frankeneng.
4.6
Criminaliteit
Inbraken: 1 poging tot inbraak in januari en 2 inbraken in juli en augustus.
Vernielingen: 1 auto ondergespoten met verf in juli. Vandalen lopen over meerdere auto’s in augustus.
4.7
Parkeeroverlast
Begin 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden met de leiding en facilitair manager van de Schuilplaats en het
bestuur van BEN. Hierin is overeengekomen dat vanuit de Schuilplaats meer aandacht zal worden gegeven aan
het parkeren door bezoekers.
De afspraken hebben in 2011 enig effect gehad. Een overleg met vertegenwoordigers van de Schuilplaats, het
bestuur van Ben en de afdeling Toezicht staat gepland voor begin 2012. Hierin zal worden gekeken welke
maatregelen verder nog kunnen worden genomen.
4.8
Verkeersoverlast
Nog steeds wordt overlast ondervonden van sluipverkeer en te hard rijdende auto’s. Er hebben gesprekken
plaatsgevonden met de wethouder en de wijkagent.
Wijkagent: het verkeershandhavingteam beschikt niet meer over meetapparatuur om over een langere periode
metingen uit te voeren. Er zijn mogelijkheden om te controleren met laserguns. Aan de leden is een oproep
gedaan om aan te geven op welke dagen en tijden dat het meest effectief zou zijn. Van geen enkel lid is een
reactie ontvangen.
Wethouder: er heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Breunis van de Weerd. Hierbij was een
ambtenaar van de afdeling Verkeer aanwezig. De wethouder heeft toegezegd dat zodra de
nieuwbouwwoningen zijn betrokken er een meting op de Asakkerweg en Otterloseweg zal plaatsvinden. Dit zal
worden uitgevoerd na de zomervakantie 2012. De gegevens zullen worden gebruikt voor het bestuurlijk
overleg dat daarna zal plaatsvinden.
4.9
Eikenprocessierups
Op 12 juli 2011 is het bericht aan de leden over de eikenprocessierups ook doorgestuurd aan onze
burgermeester, dhr. van der Knaap. In de weken daarna is veel informatie uitgewisseld tussen de gemeente en
het bestuur van BEN. De ideeën van BEN over de wijze van communicatie, informatieverstrekking en het
gebruik van netwerken zoals verenigingen zullen in overleg met de gemeente worden uitgewerkt met het oog
op de jaarlijks terugkerende rupsen.
Het bestuur van BEN houdt de gemeente verantwoordelijk voor de informatie naar de burger en zal dus zoveel
als mogelijk gebruik maken van door de gemeente verstrekte informatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
materiaal van het RIVM en de rijksoverheid. Dit alles is terug te vinden op de site van BEN.
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4.10 Wijzigingen bij de gemeente
Nieuwe wijkbeheerder: Bram Snaterse
Nieuwe wijkagent: Gerard van Doorn
Nieuwe voorman Wijkbeheer: Raymond van Rooijen
Wijkhandhaver: Arie Boer
5

Verslag van de kascontrole commissie

5.1
Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit Fred van Asselt en
Marten Kuijk. Het bestuur dankt de kascontrolecommissie voor de bewezen diensten.
5.2
Contributie 2012
De contributie voor 2012 wordt vastgesteld op €10,00.
5.3
Nieuwe kascontrolecommissie
Marten Kuijk treedt terug als lid van de kascontrolecommissie. Fred van Asselt zal de functie nog één jaar
vervullen. Dirjanne van Drongelen treedt aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie.
6
Verkiezing van nieuwe bestuursleden
Simone Poulissen en Edward van Dipten hebben zich herkiesbaar gesteld. John Swint en Bert van de Meiden
treden af als bestuurslid. John en Bert hebben vanaf 2008 deel uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter
dankt beiden voor hun inzet in de afgelopen vier jaar. Met een presentje en een applaus van de leden is
afscheid van hen genomen.
Bram Vermeulen, John Lansbergen en Jan de Bont hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Ze
presenteren zich aan de aanwezige leden.
Er zijn voldoende nieuwe kandidaten voor het bestuur. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het
aantreden van de nieuwe bestuursleden. Hiermee vervalt agendapunt 8.
7

Pauze

8

Vervallen. Zie punt 6.

9
Doelen 2012 en verder
In een open brainstorm met de leden worden de doelen geopperd voor 2012 en verder. De geopperde punten
zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Wijk schoner, onkruid, afval. Mogelijkheid van de wijkwerkwagen meenemen.
Niet parkeren in de groenvoorziening.
Zomerbloeiend zaaigoed zaaien aan de Otterloseweg en andere delen van de wijk.
Wat wordt de groenvoorziening in de nieuwbouw?
Welke maatregelen kunnen worden genomen om de vertegenwoordiging in de wijk te verhogen
naar bijv. 75%. Ook iets doen met contributie twee jaar lid voor 10 euro daarna 5 euro.
Welke kennis en ervaring hebben we aanwezig binnen het ledenbestand om het bestuur te
kunnen adviseren cq. Te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een jurist en dergelijke.
Vraag-aanbod uitwisseling binnen de wijk op het gebied van klussen, kennis (computer, e.d.).
Frequentie bijeenkomsten BEN verhogen en meer interactie bestuur en leden over bepaalde
specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de plannen t.a.v. het verkeer in de wijk.
Verkeer, parkeren
Veiligheid
Uitwisseling telefoonnummers en e-mailadressen van de leden onderling.

Het bestuur zal zich nader beraden over de punten en deze uitwerken.
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10 Rondvraag
Vraag: Met wie van de Schuilplaats kan er contact worden opgenomen als er bijvoorbeeld parkeerproblemen
zijn?
Antwoord: Dat is op dit moment onbekend en zal worden nagevraagd bij de leiding van de Schuilplaats.
11 Sluiting algemene ledenvergadering en bijeenkomst.
Rond kwart over tien sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun actieve
inbreng.
Namens het bestuur,

Voor akkoord

A. Vermeulen
Secretaris

E.G. van Dipten
Voorzitter
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