Secretariaat
Asakkerweg 23
6718 ZE Ede

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
gehouden op 25 april 2018 in school De Toekomst, Asakkerweg 5, Ede

Aanwezig/Afwezig:
Bestuursleden aanwezig: Sander van Zijderveld (voorzitter), Guido Brethouwer )secretaris, Bart-Jan van
Drongelen (algemeen lid & digitale media) , John Swint (penningmeester), Cor
Beukers (algemeen lid)
Bestuursleden afwezig:
Bewoners aanwezig:

Afwezig met vermelding:

Agenda
19.30 uur:
20.00 uur:

Henzen, Lieftink, Mieslo, de Bont, Hemelt, Roskam, van Doppen, Bakkeren,
Van Holland, de Meij, Kornegoor, van Schagen, Roosendaal, van Santen,
Vermeulen, Palstring, vd Klift, vd Meiden, Ten Hoor, Woudt, Lansbergen, Brink,
Achterberg, Hildering, Schouten, Hedriken, de Heer, van Beek, Bloemen, vd.
Bosch.
Lansbergen, Pijnenborg, van Vuren, van Asselt, Bos.

Ontvangst
Aanvang ALV

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom en opening van de vergadering
Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen
Vaststellen jaarverslag en notulen ALV 2017
Jaarverslag van de voorzitter.
Aftredend bestuurslid (Sander van Zijderveld; aftredend en herkiesbaar)
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel jaarverslag
a
Vaststellen contributie 2018
b
Nieuwe kascontrole commissie
Pauze
8.
Lopende projecten:
a
Werkzaamheden in de wijk
b
Kinderspeelplaats
c
Buurtfeest
9.
Rondvraag.
10. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
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1
Welkom en opening van de vergadering
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20.03 uur en heet alle aanwezige leden van harte
welkom.
2
Vaststellen van de agenda
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst in te vullen.
3
Vaststellen van het jaarverslag 2017
Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017. Het
verslag wordt vastgesteld en de voorzitter dankt Bram Vermeulen, de toenmalige secretaris.
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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
Aantal leden:
2012: 48
2013: 55
2014: 54
2015: 55
2016: 52
2017: 55
2018: 65

4.3
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2017:
Sander van Zijderveld, voorzitter
Guido Brethouwer, secretaris
John Swint, penningmeester
Bart-Jan van Drongelen, lid & digitale media
Cor Beukers, lid
4.4
Algemeen
Het jaar 2017 kenmerkte zich voor BEN door een bijna volledige vervanging van het zittende bestuur, omdat
de vertrekkende bestuursleden hun maximale termijn gediend hadden. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, te
weten: Guido Brethouwer (secretaris), John Swint (penningmeester), Bart-Jan van Drongelen (algemeen lid
en internet), Cor Beukers (algemeen lid) en ondergetekende. Het ledenbestand van BEN nam toe tot 65 op
dit moment, waar we 2017 nog begonnen met 55 leden. Dit betekent dat BEN nu 54% van de huishoudens in
onze wijk vertegenwoordigt. Dit is belangrijk, omdat het onze gesprekspositie met partijen als de gemeente
Ede versterkt.
4.5
Autowasplaats
2017 was een jaar van belangrijke bouwprojecten voor onze wijk. Vroeg in het jaar werd een vergunning
verleend voor het plaatsen van een autowasplaats op de hoek van de Knuttelweg en de Asakkerweg. BEN
heeft hiertegen bezwaar aangetekend, net als enkele individuele bewoners. Onze bezwaren waren vooral
gericht tegen de toename van de verkeersdrukte in onze wijk. Na een hoorzitting zijn onze bezwaren, alsmede
die van individuele bewoners, ongegrond verklaard. Dit ondanks het feit dat buiten het oorspronkelijke
bouwkavel werd gebouwd. De wasplaats is inmiddels gerealiseerd.
4.6
Biomassacentrale
Vlak na de aanvraag voor de wasplaats werd een vergunning afgegeven voor de vestiging van een
biomassacentrale aan de Knuttelweg. Ook tegen deze vergunning heeft BEN bezwaar aangetekend, zeker
gezien het feit dat het een aanzienlijk gebouw betreft. Na wederom een hoorzitting werden ook onze bezwaren
tegen de biomassacentrale ongegrond verklaard en is deze nu in aanbouw. Tijdens de bezwaarprocedure is
wel contact gelegd met de directie van de biomassacentrale, die heeft toegezegd de bewoners van onze wijk
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voor te lichten over wat zo’n biomassacentrale precies inhoudt. Van beide procedures hebben we geleerd dat
onze wijk deels bestaat uit een gezoneerd industriegebied, waar qua nieuwbouwplannen vrij veel toegestaan
is.
4.7
Herinrichting Otterloseweg eo.
Het derde ingrijpende bouwproject is – na meer dan een jaar vertraging) de huidige herinrichting van de
Otterloseweg, Singel, Kerkhoflaan en een deel van de Asakkerweg. Over deze herinrichting heeft BEN goed
contact met de gemeente en hebben we talrijke zaken voor onze bewoners in het oorspronkelijk plan kunnen
veranderen. We zijn zeker trots op een vrachtwagenverbod voor onze wijk, een verkeersluwe oplossing voor
het doodlopende stuk Otterloseweg, een extra drempel in de Asakkerweg, vertragende verkeersmaatregelen
in de Otterloseweg en nog een reeks andere zaken. Het plateau bij ingang wijk Otterloseweg is na
meningsverschillen in de buurt door de Gemeente zelf gesitueerd. De gemeente bleek in dit proces in het
algemeen een goede gesprekspartner. Hoewel de bouw enorm vertraagd is, wordt nu spoedig met de
werkzaamheden aangevangen. Er is een voorlichtingsavond gepland door de Gemeente Ede samen met de
aannemer p 3 mei as in het Gemeentehuis.
4.8
Komende zaken
In ons eerste jaar als bestuur hebben we geleerd dat het bestuur van BEN vooral veel aan het reageren is
(bezwaarprocedures e.d.). Voor het komende jaar hebben wij het voornemen proactiever te onderzoeken wat
de wensen van de inwoners van onze wijk zijn, om zo ook actief bij te kunnen dragen aan het beter worden
van onze wijk. Concreet willen wij de behoefte onderzoeken voor een speelplaats en buurtfeest in onze wijk,
maar we zijn zeker ook op zoek naar de goede ideeën die ongetwijfeld leven bij onze leden.
Over het verslag van de voorzitter zijn verder geen vragen.

5.
Aftredend bestuurslid
Bestuurslid Sander van Zijderveld is volgens rooster aftredend en herkiesbaar.
6.
Verslag kascontrole commissie
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 leden verlenen het zittende bestuur décharge voor het beleid en uitgaven van het afgelopen jaar.

7.
Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarcijfers. Een overzicht van de balans, de winstverliesrekening en de begroting 2018 worden doorgenomen. Hier zijn verder geen vragen over.
7.1
Vaststellen contributie 2018
Het voorstel is om de hoogte van de contributie te handhaven. Ingestemd wordt dat deze gehandhaafd
wordt op €10,00.
7.2
Nieuwe kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie 2018 bestaat uit: Carlo van Schagen en Hans Roosendaal.

Pauze ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lopende projecten:

8.1
Werkzaamheden in de wijk (Sander van Zijderveld)
Nu de ontwerpen en de planning tav de herinrichting van de Otterloseweg eo duidelijk zijn, moeten er ook
andere zaken besproken worden: Handhaving 30 km in de wijk, parkeren op het trottoir en in de
groenstroken (bijvoorbeeld bij ingang Slingerboslaan, tegenover ingang begraafplaats, op de Asakkerhof en
bij restaurant Vroeger). Het bestuur geeft aan de parkeeroverlast op haar actielijst te plaatsen.
8.2

Kinderspeelplaats (Guido Brethouwer)
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Het onderwerp Kinderspeelplek is op verzoek van bewoners opnieuw opgenomen. Er heeft op de locatie
Asakkerweg / Asakkerweg een korte inventarisatie plaatsgevonden. Hierop kwamen meerdere positieve en
meerdere negatieve reacties. Het bestuur heeft daarop met meerdere buurtbewoners gesproken.
Na overleg met Gemeente Ede breiden wij onze inventarisatie uit naar de gehele wijk. Er zal een nieuwe
inventarisatielijst via een vragenlijst worden opgesteld, met meer gedetailleerde vragen (oa locatie, aantal
kinderen).
8.3
Buurtfeest (Bart-Jan van Drongelen)
Het idee om een buurtfeest komende herfst te organiseren vindt veel weerklank. Ideeën tav inhoud (locatie,
kinderspelen ed) zijn welkom. Gegadigden worden opgeroepen om een feestcommissie samen met Bart-Jan
van Drongelen te vormen. Ook een idee om gezamenlijk mozaïektegels te maken en in de wijk te plaatsen
wordt door de feestcommissie meegenomen.
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Rondvraag
Nu binnenkort onderhoud aan de rijksweg N224 wordt verricht, wordt gevraagd om tav snelheid,
geluidsoverlast en de bijbehorend veiligheid (bv van oversteekplaatsen) hieraan aandacht te
schenken. Het bestuur zet dit op haar actielijst.
Fietspad langs de Kernhemseweg (bv tegenover Nizo): dit is niet breed en zou veiliger worden
indien dt voor 2 richtingen gebruikt kan worden.
De bord met gemeentegrens wordt iets opgeschoven richting rotonde.
Singel: hier is veel overstekend groen. De wijkbeheerder zal gevraagd worden hierna te gaan kijken.
Er wordt geopperd om een gezamenlijke “buurt-AED” aan te schaffen, of bv gezamenlijk met school,
bedrijven oid. Het bestuur zet dit op haar actielijst.
AVG: tav de nieuwe privacyregels welke per 25 mei as zullen ingaan dient ook BEN een privacy
regelement aan te nemen, met daarbij aanpassingen tav privacy gevoelige zaken (ledenlijst, foto’s
op website, bewaren gegevens ed). Het bestuur zal dit binnenkort aan de leden voorleggen.
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Sluiting Algemene Ledenvergadering
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de vele aanwezigen voor hun komst en
inbreng. Tevens wordt de school De Toekomst hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Namens het bestuur

G. Brethouwer, secretaris

Voor Akkoord

S. van Zijderveld, voorzitter
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