Secretariaat
Kerkhoflaan 14
6718 ZJ Ede

Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden BEN
aanwezig:

Bewoners aanwezig:

Afwezig met vermelding:

John Lansbergen (voorzitter)
Jan de Bont (vicevoorzitter)
Simone Poulissen (penningmeester)
Edwin Bakker (lid)
Bram Vermeulen (secretaris)
Van Asselt, Brethouwer, Van Drongelen, de Heer, Hemelt, Kornegoor, Van der
Meiden, de Rochemont, Roosendaal, Roskam, Swint, Pijnenborg, Van Mierlo,
Groeneveld, Lemaire, Roskam, Nannings, Kuijk, Beukers, Brink, de Bont, v.d.
Pol, van Zijderveld en Gongrijp
Van Dipten, Hendriksen, ten Hove, van Schagen, Achterberg, Van Dopperen,
Van Veldhuijsen, Bakkeren, Bos, Heiwegen, Plate

Agenda
19.30 uur:
Ontvangst
20.00 uur:
Aanvang ALV 2014
Agenda:
1.
Welkom en opening van de vergadering.
2.
Presentatie over veiligheid in de wijk door wijkagent Frank Arendsen.
Pauze
3.
Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen.
4.
Vaststellen jaarverslag 2013.
5.
Jaarverslag van de voorzitter.
6.
Verslag van de kascontrolecommissie.
a. Financieel jaarverslag
b. Vaststellen contributie 2014
c. Nieuwe kascontrolecommissie
7.
Voorstel voor het bouwen van een nieuwe website
8.
Voorstel voor het opzetten van een Whatsapp groep in de wijk
9.
Het bestuur:
• John Lansbergen (herkiesbaar)
• Simone Poulissen-Leus (niet herkiesbaar)
• Jan de Bont (herkiesbaar)
• Bram Vermeulen (herkiesbaar)
• Edwin Bakker (herkiesbaar)
a. Presentatie nieuw bestuurslid (onder voorbehoud)
b. Verkiezing nieuw bestuur
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
22.00 uur:
Einde ALV 2014
1
Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20:03 uur en geeft het woord aan Frank Arendsen.
2
Presentatie door wijkagent Frank Arendsen
Frank geeft een presentatie over 1000 ogen in de wijk. Hierin komt o.a. aan bod hoe je verdachte situaties
kunt herkennen en hoe je hier op kunt reageren. Ook de werkwijze van inbrekers komt aan bod. Als laatste
legt Frank uit hoe een Whatsapp groep werkt en hoe deze bijdraagt aan het voorkomen van inbraken.
3
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, punt 8, het voorstel voor een Whatsapp groep, wordt toegevoegd.

4
Vaststellen van het jaarverslag 2012
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2012. Het
verslag wordt gearresteerd en de voorzitter dankt de secretaris.
5

Jaarverslag van de voorzitter

5.1
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.
5.2
Ledenbestand
Leden
2008: 42
2009: 44
2010: 48
2011: 45
2012: 48
2013: 55
2014: 54
De voorzitter verzoekt de leden om het lidmaatschap van BEN uit te dragen onder de nieuwe bewoners.
Richting overheden en instellingen is het van belang dat BEN een groot percentage van de wijkbewoners
vertegenwoordigt.
5.3
Nieuwbouw Asakkerweg / hof
Boom cq speelaangelegenheid en eco-bloemenveld (groenvoorziening). Er is diverse malen contact
geweest met de gemeentelijke instelling en een aantal omwonenden met betrekking tot de boom cq
speelaangelegenheid en de groenvoorziening van de Asakkerhof. Er zijn aanvragen gedaan voor
alternatieve speeltoestellen en de gemeente heeft aangegeven een andere invulling te zullen geven aan de
groenvoorziening, het laatste is inmiddels gedeeltelijk gebeurd. De aanvraag voor speeltoestellen is tot twee
maal toe afgewezen, maar inmiddels hebben wij via andere wegen een zogenaamde wijk waardebon t.w.v. €
1.500,00 gekregen met uitzicht op meer om toch iets van speeltoestellen te kunnen plaatsen.
5.4
Nieuwbouw rijschool Dam
Besluit is binnengekomen, de omgevingsvergunning voor het adres Kerkhoflaan 1 is verleend. De zienswijze
van BEN is ongegrond verklaard. Het gebouw zoals het nu is gerealiseerd mag ongewijzigd blijven bestaan.
Wel is er een inpassingsplan voor een groenvoorziening als verplichting verbonden aan de voorschriften
van de verleende vergunning. Het bestuur ziet verder geen reële mogelijkheden voor een nieuw bezwaar,
wel zal de uitvoering van het inpassingsplan nauwlettend worden gevolgd.
5.5
Inrichting Asakkerweg
Eind 2013 is de nieuwe inrichting van de Asakkerweg (tot aan het kruispunt met de Kerkhoflaan)
gerealiseerd. Vooraf is er overleg geweest over de inrichting en het plan van aanpak (om zoveel mogelijk
overlast te voorkomen tijdens de werkzaamheden). Er is tijdens het overleg gesproken over (extra)
verkeersremmende maatregelen, die waren niet bespreekbaar. Er gaat nog een evaluatie gesprek
plaatsvinden waarin dit nogmaals zal worden meegenomen.
Na de herinrichting heeft de toegezegde snelheidsmeting / verkeerstelling plaatsgevonden , de uitslagen
zijn inmiddels in het bezit van BEN. Er is nauwelijks verkeerstoename sinds 2000 / 2004 volgens deze
metingen. Wel valt op dat de intensiteit zich meer concentreert tijdens de ochtend en avondspits. Eigen
meting is onderzocht, is erg kostbaar, daarnaast is er toestemming van de wegbeheerder nodig.
5.6
Criminaliteit
In juni is er een Inbraak gemeld op de Otterloseweg.
Bij het fietstunneltje (zijde Bospoort) is een dealer opgepakt.
Bezoek bestuurdelegatie Burgernet voorlichtingsavond gem. Ede/ politie over inbraakpreventie.
Tijdens deze avond werd ook uitgelegd hoe een Whatsapp groep werkt. Ook werden er ervaringen gedeeld
van wijken die al met een Whatsapp groep werken. Later in de vergadering komen we hier op terug.
5.7
Parkeeroverlast
Het afgelopen jaar zijn er diverse meldingen aangaande parkeer overlast in de omgeving van Restaurant
Vroeger gemeld. Hierover is contact geweest met toezicht, die heeft op haar beurt gesproken met
e
Restaurant Vroeger. Bij nieuwe meldingen zullen rode kaarten worden uitgedeeld in 1 instantie. De
volgende stap is handhaven ofwel boetes uitdelen.

Sinds de nieuwe inrichting van de Asakkerhof is gerealiseerd is er regelmatig parkeeroverlast van de
begraafplaats door mensen die auto’s parkeren (mede op aangeven van begrafenis ondernemers) op de
Asakkerhof. Er wordt een gesprek aangevraagd met de beheerder van de begraafplaats om het
parkeerbeleid te bespreken.
Van de leden komt een opmerking over de parkeersituatie voor De Toekomst. Deze lijdt nog al eens tot
gevaarlijke situaties. De auto’s die hier aan de weg staan zijn voornamelijk van personeel. Er wordt
afgesproken dat het bestuur hierover in overleg gaat met De Toekomst. Overleg in het verleden heeft niet tot
verandering geleid.
5.8
Nieuwe website
Er zijn plannen om de website beter toegankelijk en beter vindbaar te maken zodat wij als Belangen
Vereniging hopen meer exposure te krijgen en daardoor ook meer een stem te krijgen bij de officiële
instanties . Ook moet een nieuwe website eenvoudiger te beheren zijn. Hier komen wij later in de
vergadering nog even op terug.
4.9
Wijzigingen bij de instanties
Wijkagent :
Frank Arendsen
Toezicht (BOA): Marianne Verhoef
Wijkregisseur: Rizgar Parlak
Over het verslag van de voorzitter zijn verder geen vragen.
5

Verslag van de kascontrole commissie

5.1
Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit Fred van Asselt en
Dirjane van Drongelen. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor bewezen diensten.
De penningmeester geeft een toelichting op het kasboek, de balans en winst-verliesrekening.
5.2
Contributie 2014
De contributie voor 2014 blijft €10,00.
5.3
Nieuwe kascontrolecommissie
John Swint en Dirjane van Drongelen blijven aan als lid kascontrolecommissie.
6

Het bestuur

6.1
Presentatie nieuw bestuurslid.
Simone Poulissen is niet herkiesbaar als bestuurslid en treedt af als penningmeester. Er heeft zich één
nieuwe kandidaat aangemeld voor de functie van bestuurslid: Cor Beukers.
Cor stelt zich kort voor aan de leden.
Vervolgens bedankt de voorzitter Simone voor haar inspanningen voor BEN de laatste 4 jaar, en
overhandigd haar een presentje.
6.2
Verkiezing nieuw bestuur
Cor wordt unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door John
Lansbergen, Jan de Bont, Edwin Bakker, Cor Beukers en Bram Vermeulen.
7
Nieuwe website
Het bestuur vraagt de leden om een mandaat tot 1.500 euro om een nieuwe website met een nieuw logo te
laten maken. Er is een offerte aangevraagd bij Thomassen ICT diensten, hierin wordt de website
aangeboden voor 780 euro. Vanuit de leden komt de wens om een tweede offerte als vergelijking, het
bestuur zegt dit toe. Guido Brethouwer geeft aan de limiet van 1.500 euro te hoog te vinden gezien het
offertebedrag. Het bestuur ligt toe dat dit bedrag is gekozen om bij een uitbreiding van functionaliteit van de
website niet weer een nieuwe ALV uit te hoeven schrijven om toestemming te vragen. Het bestuur zegt toe
hun best te zullen doen om binnen het offertebedrag te blijven. Verder vraagt het bestuur om input van de
leden voor het ontwikkelen van de nieuwe website. Er volgt een stemming en het voorstel wordt
aangenomen meet 22 stemmen voor en één stem tegen.
8
Oprichten Whatsapp groep
Het bestuur vraagt de leden om toestemming voor het oprichten van een Whatsapp groep voor de wijk. De
leden gaan hiermee unaniem akkoord. De bestuursleden zullen de taak van stuurgroep op zich nemen.
Afgesproken wordt dat de bewoners die geen lid zijn van BEN worden geïnformeerd middels een brief.

9

Rondvraag

9.1
Verkeersremmende maatregelen Asakkerweg
Guido Brethouwer vraagt zich af of er wel voldoende is gedaan om verkeersremmende maatregelen te
krijgen op de Asakkerweg. Het bestuur ligt toe dat hierover overleg is geweest, maar dat de gemeente niet
bereid was hierin wat te doen. Het bestuur heeft binnenkort een evaluatiegesprek met dhr Eekman, hierin zal
alsnog worden aangedrongen op verkeersremmende maatregelen, zoals bijvoorbeeld zijn aangebracht aan
de Tielkemeijerweg.
9.2
Verkeerstelling
Fred van Asselt vraagt zich af hoe het zit met de verkeerscontrole. Het bestuur geeft aan dat de
verkeerstelling en snelheidsmetingen van de gemeente zijn afgerond en dat de uitkomsten voor de
gemeente geen aanleiding gaven om iets te ondernemen. De conclusie van de meting luidde dat de
hoeveelheid verkeer gelijk is gebleven, maar dat het zich wel meer concentreert tijdens de spits. De leden
vragen of het mogelijk is om een snelheidscontrole uit te laten voeren door de politie. De wijkagent heeft al
eerder aangegeven de zin hiervan niet te zien aangezien de wijk niet is ingericht als 30 km zone.
9.3
Speelaangelegenheid Asakkerhof
Caroline de Heer vraagt zich af hoe lang het duurt voordat het speeltoestel wordt geplaatst. Het bestuur
geeft aan dat een termijn lastig te noemen is. De wijkwaardebon is aangevraagd, en voor de aanvulling
hierop moet eerst een gesprek worden gevoerd met Bert Alkema. Dit loopt inmiddels, maar hoe lang dit gaat
duren is lastig te voorspellen.
9.4
Nieuwe bewoners
Maaike Gongrijp en Sander van Zijderveld, de nieuwe bewoners van het huis aan de Otterloseweg 36A,
stellen zich voor. De voorzitter heet hen van harte welkom in de wijk.
10
Sluiting Algemene Ledenvergadering
Om 22:41 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tevens wordt de Schuilplaats hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Namens het bestuur

Voor Akkoord

B. Vermeulen, secretaris

J. Lansbergen, voorzitter

