Secretariaat
Kerkhoflaan 14
6718 ZJ Ede

Notulen ALV 2015, gehouden op 4 maart 2015 in De Toekomst, Asakkerweg 5 Ede
Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden BEN
aanwezig:
Afwezig:
Bewoners aanwezig:

Afwezig met vermelding:

John Lansbergen (voorzitter)
Jan de Bont (vicevoorzitter)
Bram Vermeulen (secretaris)
Cor Beukers (Penningmeester)
Edwin Bakker (lid)
Hendriksen, Van Dopperen, De Bondt-Gill, Van Asselt, Brethouwer, Van
Drongelen, de Heer, Kornegoor, Van der Meiden, de Rochemont, Roosendaal,
Roskam, Swint, Groeneveld, Lemaire, Roskam, Nannings, Kuijk, de Bont, v.d.
Pol
Van Asselt, Bakkeren, Bos, Van Dipten, Plate, Heiwegen, Beemer, Poulissen,
Bakker, Beukers, Brink, Van Beek, van Schagen

Agenda
19.30 uur:
Ontvangst
20.00 uur:
Aanvang ALV 2015
Agenda:
1.
Welkom en opening van de vergadering.
2.
Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen.
3.
Vaststellen jaarverslag 2014.
4.
Jaarverslag van de voorzitter.
5.
Verslag van de kascontrolecommissie.
a. Financieel jaarverslag
b. Vaststellen contributie 2015
c. Nieuwe kascontrolecommissie
6.
Het bestuur:
• John Lansbergen (herkiesbaar)
• Cor Beukers (niet herkiesbaar)
• Jan de Bont (herkiesbaar)
• Bram Vermeulen (herkiesbaar)
• Edwin Bakker (niet herkiesbaar)
a. Presentatie nieuwe bestuursleden (onder voorbehoud)
b. Verkiezing nieuw bestuur
Pauze
7.
Plaatsing speeltoestellen in de wijk (openbaar vanaf 9 uur)
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
22.00 uur:
Einde ALV 2015
1
Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 19:59 uur en heet alle aanwezige leden van harte
welkom.
2
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld. De voorzitter geeft een toelichting op de
aanwezigheid van drie bestuursleden i.p.v. vijf. Cor Beukers heeft zich af moeten melden uit gezondheidsoverwegingen. Edwin Bakker was verhinderd.

3
Vaststellen van het jaarverslag 2014
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014. 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
4.3
Enquête groenvoorziening
In het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur op aanvraag van de gemeente een enquête gehouden over
de groenvoorziening in- en rond de Asakkerhof onder de bewoners van de Asakkerhof.
Van de 30 geënquêteerden hebben wij 16 reacties ontvangen; 4 daarvan zijn tevreden, 12 ontevreden over
de inrichting.
Een aantal opmerkingen uit de enquête;
• Onkruid en wilde bloemen verwijderen. Gras aanbrengen. Verbeter het aangezicht van deze luxe
wijk in directe omgeving begraafplaats
• Meer en betere beplanting passend bij de wijk en begraafplaats. Mooier aanzien
• Speeltoestel voor kinderen
• Haag of borders langs de randen van Driehoek en ingang om fout parkeren tegen te gaan
•
Niet alleen grof maaien maar ook om de bomen /putten in wadi's, e.d.
Verder zijn 8 bewoners bereid een bijdrage te leveren aan het bijhouden van eventueel aangepaste
groenvoorziening, 9 bewoners zijn bereid om in een kleine commissie met de gemeente te komen tot de
realisatie van een nieuwe inrichting.
De uitslag van de enquête is overgedragen aan de gemeente.
4.4
Speeltoestellen in de wijk
Naar aanleiding van de berichtgeving in de laatste ALV heeft de het bestuur verdere acties opgestart om te
komen tot realisatie van speeltoestellen in de wijk. Vorig jaar konden wij al melden dat wij via de
wijkvereniging Ede-West een zogenaamde wijk waardebon t.w.v. € 1.500,00 toegezegd hebben gekregen.
Na de ALV van 2014 zijn wij, middels een huis-aan-huis onderzoek door Cor Beukers , gestart met een
verdere inventarisatie van het aantal kinderen in de wijk en de mening van met name de bewoners van de
Asakkerhof (ook diegene die geen lid zijn van BEN), hierbij zijn ook vragen gesteld over de wenselijkheid
van speeltoestellen. Inmiddels waren wij op basis van de gemaakte inventarisatie in gesprek geraakt met de
Stichting Idee en uitvoering die ons rond de zomer een bedrag van € 3000,00 definitief heeft toegezegd .
Hiermee was het rond september 2014 financieel mogelijk gemaakt om een speelplek in onze wijk in te
richten. Ongeveer Tegelijkertijd kregen wij vanuit bewoners van de Asakkerhof te horen dat er (voor ons
tamelijk onverwachts) tegenstand was ontstaan over het plaatsen van eventuele speeltoestellen.
Na diverse gesprekken met de onder andere de gemeente en aantal betrokken bewoners van de Asakkerhof
is onderzocht of er in de wijk mogelijk andere locaties voor speeltoestellen waren en hebben wij besloten
een enquête te organiseren onder alle wijkbewoners. Over de uitslag van deze enquête zullen wij u later in
de vergadering berichten.
4.5
Inrichting Asakkerweg
Eind 2013 is de nieuwe inrichting van de Asakkerweg gerealiseerd, tijdens de vorige ALV is deze inrichting
en de wens tot handhaving van de maximale snelheid danwel extra snelheid beperkende maatregelen ter
sprake gekomen.
Inmiddels is daar vanuit het bestuur een punt bijgekomen, namelijk de verkeersveiligheid en de
parkeersituatie rond de ingang van de begraafplaats en school De Toekomst.
De gesprekken hierover zijn uiterst moeizaam op gang gekomen, uiteindelijk heeft er eind 2014 een gesprek
plaats gevonden waarbij ook de directeur van De Toekomst aanwezig is geweest.

Hierin is de parkeersituatie rond De Toekomst en de ingang van de begraafplaats (de driehoek) besproken,
dit in combinatie met de verkeersveiligheid. Ook extra snelheid remmende maatregelen zijn hierin
besproken.
Uit dit gesprek is in elk geval de toezegging gedaan dat in de bocht bij het appartementen complex aan
beide zijdes een parkeerverbod zal gaan gelden. Daarnaast wordt vanuit de gemeente een gesprek
aangevraagd met de beheerder van de begraafplaats om het parkeerbeleid te bespreken. De gemeente ziet
niets in het afzetten van de driehoek zodat parkeren hier onmogelijk wordt. Het parkeren in parkeervakken is
uiteraard legaal en dus toegestaan.
Voor het overige geeft de gemeente aan geen geld beschikbaar te hebben voor welke verdere aanpassing
dan ook. Het bestuur heeft inmiddels in reactie naar de gemeente laten weten niet tevreden te zijn over de
antwoorden en heeft verzocht om een nieuw overleg.
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.
Naar aanleiding van dit punt ontstaat er een discussie over het gevoerde beleid van de gemeente ten
aanzien van parkeren en snelheidsbeperking. De conclusie is dat we als BEN geen genoegen moeten
nemen met het feit dat alles wordt afgeschoten onder het mom van geldgebrek. Het bestuur moet het
hogerop zoeken en contact zoeken met de wethouder.
4.6
Veiligheid en criminaliteit
In juni 2014 is er een melding geweest van een poging tot inbraak (bij bestuur is de melder bekend)
Melding via Burgernet op 24-1-2015 van een poging tot inbraak aan de Slingerboslaan, dit betreft
waarschijnlijk de schuur die aan de Asakkerweg staat.
Na de laatste ALV is er een Whatsapp groep Ede-Noord gerealiseerd. Dit om mogelijke verdachte situaties
in en rond onze wijk snel te kunnen melden.
Na wat meldingen die niet helemaal thuis hoorden in deze groep is het inmiddels rustig geworden. Wilt u
zich Aanmelden voor de Whatsapp groep: stuur een email naar secretaris@ede-noord.nl
4.7
Parkeeroverlast
Mede door overleg met zowel de Schuilplaats als met de eigenaren van Restaurant Vroeger is de
parkeeroverlast rond deze locaties redelijk onder controle. De Schuilplaats stelt zelfs verkeersregelaars op
om de overlast te beperken. In beide gevallen geldt dat wij onze leden blijven verzoeken om overlast te
melden via de website van de gemeente Ede en eventueel ook het bestuur te informeren.
Marten Kuijk geeft aan dat er plannen zijn bij de gemeente om het parkeerterrein bij de Schuilplaats te gaan
gebruiken voor de ambtenaren die op het gemeentehuis werken. Het is goed als het bestuur hierover vinger
aan de pols houdt.
Guido Bretthouwer merkt op dat de wijkbewoners zelf het goede voorbeeld moeten geven als het om
parkeren gaat, dus niet in de groenstroken. Op dit moment parkeren buurtbewoners zelf ook op het grasveld
van de driehoek voor de ingang begraafplaats.
4.8
Nieuwe website
Sinds juli 2014 is onze nieuwe website, inclusief ons nieuwe logo, in de lucht. Via onze vernieuwde website
kunnen wij u beter op hoogte houden van het laatste nieuwe en de activiteiten van het bestuur door het jaar
heen. Mochten er nog wensen zijn voor aanpassingen aan onze website dan kunt u dit kenbaar maken aan
het bestuur.
De leden stellen prijs op meer nieuwsberichten per mail, dus meer contactmomenten, bijvoorbeeld de emails
van de bestuurstafel.
4.9
Contactpersonen instanties
Wijkagent :
Frank Arendsen
Toezicht (BOA): Marianne Verhoef
Wijkregisseur: Rizgar Parlak
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!

Het opruimen van de bladeren in de Asakkerhof is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.
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 John Swint en
Dirjane van Drongelen. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor bewezen diensten.
Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter een toelichting op het kasboek, de balans en
winst-verliesrekening.
5.2
Contributie 2015
De contributie voor 2015 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.
Cor Beukers en Edwin Bakker zijn niet herkiesbaar als bestuurslid en treden af als bestuurslid. Er heeft zich
één nieuwe kandidaat aangemeld voor de functie van bestuurslid: Gerrie Swint.
Doordat er maar één aanmelding was voor een bestuursfunctie stelt het bestuur voor om verder te gaan met
een driekoppig bestuur in plaats van vijf bestuursleden. De vergadering is hiermee unaniem akkoord.
6.2
Verkiezing nieuw bestuur
Gerrie wordt unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door John
Lansbergen, Jan de Bont, Gerrie Swint en Bram Vermeulen. Eén van de zittende bestuursleden treedt later
in het jaar af als hij zijn taken heeft overgedragen.
Pauze
7
Plaatsing speeltoestellen in de wijk
De gehouden enquête geeft een duidelijk beeld van de voorkeurslocatie, namelijk de Asakkerhof. Er zijn veel
bezwaren tegen de locatie Kerkhoflaan/singel. Aan de andere kant zijn er 4 gezinnen die tegen de locatie
Asakkerhof zijn. Er is dus een locatie zonder tegenstemmers maar ook zonder draagvlak, en een locatie met
heel veel draagvlak maar 4 tegenstemmers. De vergadering vind dat er een gesprek moet komen met de
mensen die tegen zijn, om te kijken of de bezwaren kunnen worden weggenomen. Vincent de Heer en
Marco Kornegoor zijn bereid dit gesprek te organiseren, de vergadering stemt hiermee in. Mochten de
bezwaren er na dit gesprek nog steeds zijn, dan schrijft het bestuur een nieuwe ledenvergadering uit om te
kijken wat voor vervolg hieraan wordt gegeven.
8
Rondvraag
Gerrie Swint vraagt het bestuur of er ook navraag wordt gedaan bij leden die opzeggen. De voorzitter geeft
aan dat dit gebeurt als er geen duidelijke reden is. Bij bijvoorbeeld verhuizing uit de wijk is dit niet nodig.
Vincent de Heer vraagt zich af of er een manier is om aan nieuwe leden te komen. Hij stelt voor om
bijvoorbeeld een jaar gratis lidmaatschap aan te bieden. Volgens Guido Bretthouwer werkt eigenlijk alleen
maar langs de deuren gaan en de mensen attenderen op BEN.
De burendag is een mooi gelegenheid om meer betrokkenheid in de wijk te krijgen. Bijvoorbeeld het
gezamenlijk schoonmaken van de wijk. Vincent stelt voor om hier via mail en de BEN-website bekendheid
aan te geven. De datum van de burendag is 26 september.
9
Sluiting Algemene Ledenvergadering
Om 21:35 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
Tevens wordt de Toekomst hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
Namens het bestuur

Voor Akkoord

B. Vermeulen, secretaris

J. Lansbergen, voorzitter

