Secretariaat
Kerkhoflaan 14
6718 ZJ Ede

Notulen ALV 2016, gehouden op 1 maart 2016 in De Toekomst, Asakkerweg 5 Ede
Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden BEN
aanwezig:
Bewoners aanwezig:
Afwezig met vermelding:

John Lansbergen (voorzitter)
Gerrie Swint (penningmeester)
Bram Vermeulen (secretaris)
Sander van Zijderveld (tussentijds aangetreden bestuurslid)
Nataniël, Dominicus, Van de Pol, Brink, Swint, Van Schagen, Beemer,
Hendriksen, De Bont, Van Asselt, Van der Meiden, Kornegoor, Roosendaal,
Stathakis, Brethouwer, Van Drongelen, De Rochemont, Lemaire, Roskam
Pijnenborg

Agenda
19.30 uur:
Ontvangst
20.00 uur:
Aanvang ALV 2016
Agenda:
1.
Welkom en opening van de vergadering.
2.
Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen.
3.
Vaststellen jaarverslag 2015.
4.
Jaarverslag van de voorzitter.
5.
Verslag van de kascontrolecommissie.
a. Financieel jaarverslag
b. Vaststellen contributie 2016
c. Nieuwe kascontrolecommissie
6.
Het bestuur:
• John Lansbergen (herkiesbaar)
• Bram Vermeulen (herkiesbaar)
• Gerrie Swint (herkiesbaar)
• Sander van Zijderveld (tussentijds aangetreden, verkiesbaar)
a. Presentatie nieuw bestuurslid
b. Verkiezing nieuw bestuur
Pauze
7.
Lopende projecten: Werkzaamheden in de wijk, Uitbreiding Nizo/Vika, Opschoondag,
AZC locatie Braamhorst
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
22.00 uur:
Einde ALV 2016
1
Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20:01 uur en heet alle aanwezige leden van harte
welkom.
2
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld. De voorzitter vraagt de aanwezigen om de
presentielijst in te vullen.

3
Vaststellen van het jaarverslag 2015
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015. 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.
4.2
Ledenbestand
Leden
2008: 42
2009: 44
2010: 48
2011: 45
2012: 48
2013: 55
2014: 54
2015: 55
2016: 52
4.3
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2015:
John Lansbergen, voorzitter
Bram Vermeulen, secretaris
Gerrie Swint, penningmeester
4.4
Speeltoestellen in de wijk
Naar aanleiding van de berichtgeving in de laatste ALV heeft het bestuur verdere stappen genomen met
betrekking tot eventuele realisatie van speeltoestellen in de wijk. Tijdens de ALV is afgesproken dat er een
gesprek werd georganiseerd door Vincent de Heer en Marco Kornegoor (beide lid van BEN en woonachtig
aan de Asakkerhof) met een aantal tegenstanders van de speeltoestellen om te bekijken welke
mogelijkheden er eventueel nog zijn.
Dit gesprek heeft aangetoond dat een aantal bewoners bij hun standpunt bleven en bij deze mensen geen
enkel draagvlak te creëren was voor het voortzetten van de plannen. Met de gemeente is daarna nog
overleg gevoerd, maar de gemeente gaf aan dat op basis van de ontstane situatie zij geen medewerking
konden verlenen aan verdere uitvoer van de plannen.
Het bestuur heeft dan ook helaas moeten besluiten de plannen m.b.t. het plaatsen van speeltoestellen in de
wijk te stoppen. Wij hebben Ede-West (toegezegde wijkwaardebon) en de stichting Idee en uitvoering helaas
moeten informeren dat wij geen gebruik konden maken van de toegezegde gelden. Het bestuur betreurt dat
een jarenlang gekoesterde en nagestreefde wens op deze manier zijn Waterloo heeft moeten vinden.
4.5
Inrichting Asakkerweg
Ook in 2015 is er getracht weer in overleg te komen met de gemeente over de inrichting van de Asakkerweg.
Enerzijds om handhaving van de maximale snelheid van 30km per uur te kunnen handhaven, daarnaast in
verband met de verkeersveiligheid en de parkeersituatie rond de ingang van de begraafplaats en de school
De Toekomst.
Wel hebben de eerdere gesprekken geleid tot een parkeerverbod in de bocht bij het appartementencomplex
aan beide zijden. Helaas hebben deze gesprekken (nog) geen vervolg gekregen door interne
organisatorische redenen bij de gemeente (onze aanspreekpersoon is vertrokken). Pas eind 2015 is een
nieuwe contactpersoon aan ons bekend gemaakt. Helaas heeft dat nog niet geleid tot een nieuw overleg.
Inmiddels is ons wel bekend gemaakt dat er plannen zijn om de riolering op de Kerkhoflaan, Singel en
e
Otterloseweg te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe inrichting van deze straten. Een 1
gesprek met de gemeente hierover heeft plaats gevonden medio september 2015. Afgesproken is dat wij
voor eind 2015 de voorlopige plannen ter informatie aan onze leden konden voorleggen zodat er eventueel
e
nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. In 1 instantie was de uiteindelijke realisatie voorzien voor
eind 2016. Wij hebben bericht ontvangen van de gemeente dat het project vertraagd is, naar verwachting zal
dit nu in Q1-2016 weer worden opgepakt.

4.6
Uitbreidingsplannen Nizo/Vika
Op 9 september 2015 is er een inloop avond georganiseerd voor belangstellenden met betrekking tot de
plannen van het Nizo en de Vika. Diverse wijkbewoners hebben hieraan gehoor gegeven en hebben de
inloopavond bezocht, zo ook het bestuur van BEN.
Diverse bewoners hebben het reactie formulier ingevuld en ingeleverd, centraal is er ook door BEN een
reactie verstuurd (met een verzameling van alle vragen en opmerkingen uit de wijk). Tevens is de wens
uitgesproken betrokken te worden bij het verdere overleg aangaande de te realiseren plannen.
Op 12 februari hebben wij een schrijven ontvangen waarin wordt aangegeven dat de planning vooralsnog
niet kan worden gerealiseerd. Maar pas na duidelijkheid over het onttrekken van de Nizolaan een nieuwe
planning wordt gemaakt en met ons zal worden besproken.
Aangezien er nu inmiddels drie onderwerpen lopen (de Toekomst, nieuwe inrichting wijk en de plannen van
NIZO/Vika) die allen te maken hebben met het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk, hebben wij
contact gezocht met onze wijkregisseur om te bespreken hoe wij als BEN dit het beste aan kunnen pakken.
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. Rizgar Parlak heeft hierin een aantal aanbevelingen gedaan
m.b.t. de te bewandelen wegen en wat te doen indien dit niet het gewenste resultaat oplevert.
4.7
Veiligheid en criminaliteit
Voor zover bekend zijn er geen inbraken gemeld in 2015.
De WhatsApp groep is inmiddels zowel in onze wijk als in de aanliggende wijken actief en werkt naar
verwachting. Denk aan SAAR! (S Signaleren A Alarmeren (112) A Appen R Reageren).
De gemeente heeft een 2-tal borden “buurtpreventie geplaatst”, op de Lunterseweg en bij Restaurant
vroeger. Naar onze mening niet de juiste borden op de juiste plaats. Na overleg met onze leden en gezien
de positieve reacties hebben wij zelf borden aangeschaft en opgehangen. Dit tot ongenoegen van de
gemeente, wij zijn in overleg om tot overeenstemming te komen hoe nu verder.
De gemeente heeft al wel toegezegd een extra bord te gaan plaatsen aan de Asakkerweg ter hoogte van de
Slingerboslaan.
Wilt u zich Aanmelden voor de Whatsapp groep: stuur een email naar secretaris@ede-noord.nl.
Een bron van overlast/criminaliteit blijft het fietstunneltje. Als het tunneltje er netjes uit ziet leert de ervaring
dat dit vaak ook zo een poos blijft. Dit wetende zijn er plannen het tunneltje in het voorjaar weer op te
knappen.
4.8
Nieuwe website
Als vorig jaar al gemeld is sinds juli 2014 onze nieuwe website in de lucht. Voor het bestuur is een speciaal
deel ingericht met alle notulen, correspondentie en contactpersonen. Dit maakt het werken voor het bestuur
eenvoudiger en makkelijker.
Mochten er nog wensen zijn voor aanpassingen aan onze website dan kunt u dit kenbaar maken aan het
bestuur.
4.9
Contactpersonen instanties
Wijkagent :
Frank Arendsen
Toezicht (BOA):
Marianne Verhoef
Wijkregisseur:
Rizgar Parlak
Vika:
Sjoerd Postema (ook te benaderen bij stank overlast)
Gemeente Ede:
Richard Jansink
De voorzitter merkt nog op dat bij de gemeente in het algemeen, alles wat geld kost niet bespreekbaar is,
maar initiatieven uit de wijk met participatie van bewoners wordt gewaardeerd!
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 Maria Nathaniël en
Pascale van Dopperen. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor bewezen diensten.
De penningmeester heeft voor slides gezorgd van het kasboek, de balans en winst-verliesrekening. Hier zijn
verder geen vragen over.
5.2
Contributie 2016
De contributie voor 2016 blijft €10,00.
5.3
Nieuwe kascontrolecommissie
Maria Nathaniël en Pascale van Dopperen blijven aan als lid kascontrolecommissie.

6

Het bestuur

6.1
Presentatie nieuw bestuurslid.
Zoals afgesproken heeft Jan de Bont het bestuur halverwege het jaar verlaten. De voorzitter dankt Jan voor
zijn inspanningen als bestuurslid.
Er heeft zich één nieuwe kandidaat aangemeld voor de functie van bestuurslid: Sander van Zijderveld.
Sander draait al sinds eind 2015 mee in het bestuur, dit na toestemming van de leden.
6.2
Verkiezing nieuw bestuur
Sander wordt unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door John
Lansbergen, Sander van Zijderveld, Gerrie Swint en Bram Vermeulen. Er is toestemming van de leden om
met vier bestuursleden het bestuur te vormen. Ondertussen wordt er doorgezocht naar een nieuw
bestuurslid, zodat er toch weer een vijfkoppig bestuur is. Dit is nadrukkelijk de wens van het bestuur.
Volgend jaar zijn John Lansbergen en Bram Vermeulen vijf jaar bestuurslid, zij moeten het bestuur dan
verlaten.
Pauze
7

Lopende zaken

7.1
Werkzaamheden in de wijk
De voorzitter geeft uitleg over de plannen voor de Otterloseweg. Het is de bedoeling dat de rijbaan wordt
versmald, voorzien van aparte parkeervakken en dat er een apart fietspad komt.
Het stukje Asakkerweg tussen de Kerkhoflaan en Otterloseweg staat niet in de planning om te worden
vernieuwd. Het bestuur heeft bij de gemeente aangedrongen om dit stuk weg ook meteen aan te pakken.
De volgende punten heeft het bestuur al bij de gemeente aangegeven:
- Aanbrengen verkeersremmende maatregelen.
- Veiliger maken ingang tunneltje.
- Doortrekken van het trottoir voor restaurant Vroeger richting de rotonde.
- Aanleggen glasvezelkabel
Het is de bedoeling dat het bestuur na ontvangst van het plan een inloopavond organiseert voor de
wijkbewoners. Naar aanleiding van de input van deze avond stelt het bestuur een reactie op richting de
gemeente.
7.2
Uitbreiding Vika/Nizo
De voorzitter geeft uitleg over de ontstane vertraging. Het probleem is de onttrekking van de Nizolaan
waardoor de scouting zijn toegang verliest tot het clubgebouw. De onttrekking is nodig voor de Vika omdat
ze anders niet kunnen voldoen aan de voedsel en warenwet.
Fred van Asselt vraagt zich af of het goed is om de milieubeweging te betrekken. John weet dat deze
inmiddels al betrokken is. Verder oppert Jeanette Brink om contact op te nemen met de belangenvereniging
Ede-West om samen bezwaar te maken. Het bestuur geeft aan dit op te gaan pakken.
Guido Brethouwer geeft het bestuur de raad om vasthoudend te zijn in het bezwaar, en gewoon overal nee
tegen te zeggen. Hierdoor krijg je wisselgeld voor onze wensen.
Het bestuur heeft als insteek een verbod op vrachtverkeer voor een deel van de Asakkerweg.
Verder komt de stankoverlast ter sprake die veroorzaakt wordt door de Vika. Deze overlast kan worden
gemeld bij de Vika, bij dhr. Sjoerd Postema. Deze melding moet worden gedaan op het moment dat de
overlast er daadwerkelijk is.
7.3
AZC locatie Braamhorst
De gemeente overweegt een AZC op locatie Braamhorst. Ede Noord krijgt hiermee te maken in de vorm van
mensen die van het AZC naar het centrum lopen. Het is goed om alert te zijn en dit proces bij de gemeente
te volgen. BEN heeft zich dan ook aangemeld als belanghebbende.
7.4
Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 19 maart is het weer de landelijke Opschoondag. Het bestuur heeft via Groen Links het verzoek
gekregen om hieraan mee te doen. De vergadering stemt hiermee in. Het bestuur gaat dit in gang zetten en
de wijkbewoners hierover informeren.
Verder komt er nog de vraag of er de mogelijkheid is om na de avondvierdaagse de wijk weer schoon te
krijgen. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Verder heeft de gemeente laten weten dat de boomspiegels
niet meer worden onderhouden. Dit is iets wat de wijkbewoners zelf moeten oppakken.
8
Rondvraag
Ed de Rochemont vraagt zich af of er ruimte is binnen de statuten om in commissies te werken. Het bestuur
kan dan per project een commissie samenstellen met betrokken wijkbewoners. Het bestuur vindt dit een
goed idee en gaat dit verder uitwerken.

Guido Brethouwer maakt de mensen er op attent dat de Giro d’Italia op 6 mei langs Ede Noord komt. Hier
komen waarschijnlijk veel mensen op af, en kan voor parkeeroverlast zorgen.
9
Sluiting Algemene Ledenvergadering
Om 21:31 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tevens wordt de school De Toekomst hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Namens het bestuur

Voor Akkoord

B. Vermeulen, secretaris

J. Lansbergen, voorzitter

