
 
 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2021 
 
Vergadering op 2 november 2021 
 
Bestuursleden aanwezig:  

Bart-Jan van Drongelen (voorzitter), Guido Brethouwer) secretaris, John Swint (penningmeester), Simone 
Poulissen (algemeen lid). 

Bestuursleden afwezig:  
Anke Bakkenes (niet aanwezig algemeen lid). 

 
Bewoners aanwezig:  

19 deelnemers 
Afwezig met vermelding:  

geen 
 
19.00 uur: Ontvangst met koffie en/of thee. 
19:30 uur: Aanvang ALV 
 
Agenda: 

1. Welkom, en opening van de vergadering 
 

2. Vaststellen van de agenda ALV en huishoudelijke mededelingen. 
 

3. Notulen ALV 2020 
 

4. Jaarverslag van de voorzitter 
 

5.    Aftredend bestuurslid:  
a. Guido Brethouwer, is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 
 
7.   Financieel jaarverslag 

a. vaststellen contributie 2020 
b. nieuwe kascontrolecommissie 

 
        8.   Lopende projecten: 

a. Update van wijkaangelegenheden 
b. AED cursus 
c. buurtfeest 
 

         9.   Rondvraag 
 
       10.   Sluiting van de Algemene Ledenvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Welkom en opening van de vergadering 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezige leden van harte 
welkom. Aangezien er een aantal nieuwe leden zijn stellen we ons allemaal even voor. 

 
2. Vaststellen van de agenda en huishoudelijke mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. 
Hierbij worden nog een aantal punten bijgevoegd: 
Contact wijkbeheerder Bert ter Steeg 
Schuilplaats uitleg aan het eind 
Bosslapers 
Biomassacentrale 
Mountainbikers 

 
3. Vaststellen van de notulen het jaarverslag 2020 

Door de aanwezige leden wordt ingestemd met het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 
2020. Het verslag wordt daarom vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag van de voorzitter 

De voorzitter doet via een presentatie verslag van de activiteiten (zie bijlage) die zich in en om de wijk 
hebben afgespeeld en van de activiteiten die vanuit het bestuur zijn ondernomen. 

 
4.1 Ledenbestand 

Toename van het aantal leden de afgelopen jaren: 
2016: 52 
2017: 55 
2018: 65 
2019: 67 
2020: 67 
2021: 67 
Momenteel zijn circa 50% van alle huishoudens in de wijk lid van BEN. 

 
5. Aftredend bestuurslid: 

Guido Brethouwer is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Guido blijft in het bestuur. Er stelt zich niemand 
kandidaat. 
 

6. Verslag kascontrole commissie 
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascontrolecommissie bestaande uit de heren van Schagen 
en Roosendaal. 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 2022 worden doorgenomen. Hier zijn verder geen vragen over. 

 
7a Vaststellen contributie 2022 

Het voorstel is om de hoogte van de contributie te handhaven op het niveau van de voorafgaande jaren. 
Ingestemd wordt dat deze gehandhaafd wordt op €10,00. 
De Kascontrolecommissie 2022 bestaat opnieuw uit de heren Carlo van Schagen en  
Hans Roosendaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 



8.Lopende projecten: 
 

a. Update wijkaangelegenheden: 
Veel negatieve reacties in de buurt t.a.v. huidig onderhoud van de groenstroken en herinrichting.  
De groenstroken zijn meer ruwe bermen en we hebben veel last van de korenaren. Dit is totaal anders bij de 
bloemrijke bermen bij het gemeentehuis. Bij de biomassacentrale is zelfs duizendspoor aanwezig. 
Met Bart ter Steeg hebben we een gesprek over het onderhoud, dit willen we graag terugbrengen naar 
tweemaal per jaar maaien. Ook willen we graag één meter strook ter hoogte van het voetpad vaker gemaaid 
hebben. Dit randmaaien dus net als bij de Gemeentewerf op de Asakkerweg. Bij geen oplossing door 
gemeente gaan we als buurtbewoners het onderhoud zelf ter hand nemen. 
Er zijn ook een aantal bomen gestorven deze dienen vervangen te worden. Ook dit wordt met Bart ter Steeg 
besproken. Er wordt ook aangegeven dat het erg vreemd is dat het groen onderhoud bij de 
Asakkerhof/gemeentewerf anders is als in de rest van de wijk.  

 
b. Drukt in het bos: 

Mountainbikeroute voor kinderen en single track niet gecommuniceerd door Gemeente naar de wijk. Het 
overkwam ons. We hebben veel last van de mensen die her en der parkeren en zich bij de auto verkleden of 
even gaan wildplassen en meer…. 
Er zijn nu ook boomstammen geplaatst waardoor het nog lastiger wordt. Er wordt geopperd om bij de 
website van de kinderroute aan te geven waar te parkeren. Bestuur gaat uitzoeken waar we dit moeten 
doen. 

 
c. Overlast carwash: 
 Wanneer er overlast is dit graag melden bij de omgevingsdienst.  088-116 99 00 
 
d. Overlast biomassacentrale en onderhoud Knuttelweg: 

De situatie bij de biomassacentrale wordt al door een groep buurtgenoten goed in de gaten gehouden. 
Momenteel staan ze al onder curatele. Wanneer er nog een melding komt dan krijgen ze 25.000 euro 
dwangsom. We gaan met Bart ter Steeg de groenvoorziening bespreken rondom de biomassacentrale. 

 
e. Speelplaats voor kinderen: 

De speelboom is weggehaald voor de veiligheid van de kinderen. Er zijn nog geen plannen. De wijkbewoners 
hebben zelf een groep bij elkaar gekregen die het gaan oppakken. Wat er uitkomt moet nog door de 
wethouder duidelijk gemaakt worden. Wanneer het goed gaat krijgen we eindelijk een speeltuintje voor de 
kinderen. Dit is al 8 jaar een agenda punt voor BEN-Noord. De bewoners die het niet eens zijn hiermee 
kunnen dan geen bezwaar meer maken.  
 

f. Plaatsing 60 km borden: 
Er is twee weken gelden bij de rotonde richting Otterloseweg meerdere 60 km zone borden geplaats. Er zijn 
ook nieuwe grote borden 60 km geplaatst bij einde bebouwde kom. Deze borden zijn van verre zichtbaar en 
zorgt ervoor dat het gaspedaal weer eerder wordt ingedrukt. Dit is vooral tijdens spitsuren. We worden als 
wijk steeds meer als sluiproute gebruikt. Er wordt door de bezoekers van de ALV gevraagd of er niet weer 
eens een meeting met handhaving kan worden gedaan voor de 30 km zone. Dit gaan we navragen bij de 
politie.  
 

g. AED-cursus: 
 We hebben al 2 jaar een AED bij de school de Toekomst.  

Een aantal leden heeft een cursus gedaan voor deze AED. Deze leden hebben in december 2021 weer een 
opfriscursus nodig. Twee leden hebben zich terug getrokken uit deze groep, zijn er nog mensen die interesse 
hebben om deze cursus te volgen? De kosten voor deze cursus wordt gedragen door de BEN. Wel dient je je 
na de cursus aan te melden bij de App Hartslag.Nu. Zo krijg je een AED oproep op je telefoon wanneer deze 
nodig is.  
 
 
 

 
 



h. Buurtfeest: 
Zaterdag 6 november is het buurtfeest van 15:00 uur tot 21:00 uur 

 
9. Rondvraag 

Er wordt gevraagd wie onze wijkagent is?  
Zijn EDE DOET bonnen altijd voor de BEN-Noord mogelijk? 
Lasergun aanvragen voor handhaving 30 km zone. 

 
10. Schuilplaats: 
 Robert Bron is samen met zijn vrouw Isabelle verantwoordelijk voor de schuilplaats geworden.  

De schuilplaats gaat een nieuwe koers volgen. Voor al dat geweest is maakt hij zijn excuses. 
De schuilplaats gaat het gebouw meer beschikbaar maken van de wijk. Ze willen meer bijdragen aan de wijk.  
Er komt een nieuwe naam: waarschijnlijk kruispunt. 
Er komt een wijkontmoetingscentrum in. De kerk blijft wel eigendom van het gebouw. 
Er wordt geen commercie toegestaan. Er kan binnen gelopen voor koffie, er is een zithoek gemaakt om hier 
samen te komen. Leerlingen van de school de Toekomst kunnen hier stage lopen om zo ervaring op te doen.  
De speelplaats staat open voor bezoek. Wanneer het gebouw open is is ook de speelplaats voor de kinderen 
geopend voor de kinderen van de wijk. Ze gaan kijken of er ook een moestuin aangelegd kan worden. Ook 
een kunstatelier en creatief café zijn op maandag te bezoeken. Je kunt ook flexwerken. 

 
Er is voor kleine groepen plek ze willen geen grote evenementen meer.  
De kinderopvang blijft wel. Voorjaar 2022 willen ze in de nieuwe vorm beginnen. 
De kantoren boven gaan waarschijnlijk verdwijnen.  Er wordt een flyer gemaakt en er komt een website. Ze 
willen beter gaan communiceren met de wijk.  
Ze willen graag horen wat er nodig is in de wijk. Er wordt als voorbeeld geopperd dat er buurtmaaltijden 
klaar gemaakt kunnen worden. Deze ideeën kun je aanvragen en bespreken.  

 
10. Sluiting Algemene Ledenvergadering 

Om 21:00 uur sluit de secretaris de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. We 
zien jullie op het buurtfeest! 

 
Namens het bestuur: 
 
Bart-Jan van Drongelen, voorzitter 
G. Brethouwer, secretaris 
John Swint penningmeester 
Simone Poulissen, algemeen lid  


