Verslag
ALV 2017 Vereniging Park Haagseweg

Datum: 6 maart 2017, 20.00 uur
Locatie: Radion

1. De voorzitter opent de vergadering.
2. De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen aanvullingen/wijzigingen.
3. Het verslag van de vorige ALV (7 maart 2016) wordt goedgekeurd en vastgesteld, met
dank aan de notulist.
4. Jaarverslag van de Voorzitter;
Uiteindelijk is op verzoek het voetbalveld door de gemeente opgehoogd en gerepareerd
en ingezaaid, maar inmiddels is het weer kapot.
De verbinding van onze wijk met Route1066 is gerealiseerd. Wel blijkt dat er nu weer een
olifantenpad ontstaat aan het einde van de Ben Websterstraat. Hierover, zal na oplevering
door de Alliantie aan de gemeente, met de gemeente contact worden opgenomen.
Zo ook voor de haag bij het speeltuintje, deze is vermoedelijk voor een groot deel dood.
Onderhoud woningen:
Er zijn 4 reactie binnen gekomen voor vernieuwing van de tegeltjes aan de uitbouw.
Omdat dit al een jaar staat zal Jan de belangstellende mailen en de vraag afhandelen.
Voor de lekkende slaapkamerramen zijn 5 aanvragen. Ronald de Reus zal offerte
aanvragen en deze delen met de geïnteresseerden.
Het is niet bekend of er al meldingen/aanvragen zijn voor een dakopbouw.
De activiteitencommissie had ook het afgelopen jaar weer met Sinter Maarten en
Paaseierenzoeken het een en ander geregeld.
Het 25 jarig jubileumfeest hadden zij ook prima voor elkaar. Zie verder punt 6.
5. Financiën:
Jaarverslag Penningmeester.
Wij hebben eenmalig subsidie ontvangen voor het feest.
Omdat de kascommissie niet aanwezig kon zijn, leest de voorzitter het verslag voor.
Het financieel jaarveslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Op de vraag of iemand zich wil aanmelden als kascommissielid, is positief gereageerd en
is de heer Hans Peters (John Coltranestraat 22) met algemene stemmen aangenomen.
Begroting en contributie 2017;
Momenteel hebben 155 leden hun contributie 2016 voldaan. Een aantal leden hebben
spontaan ook 2017 reeds betaald. Vanaf de volgende nieuwsbrief zal worden aangegeven
bij wie de contributie 2017 nog open staat.
De penningmeester zal een oproep doen tot betalen van de (achterstallige) contributie.
Geen opmerkingen meer over punt 5, het financiële hoofdstuk wordt goedgekeurd en
afgesloten.

6. Korte terugblik op Jubileumfeest PHw 25 jaar;
Er waren erg veel bezoekers. Wij hadden rekening gehouden met ongeveer 80 mensen,
maar het mooie weer en vermoedelijk de makkelijk te bereiken locatie, was voor veel meer
mensen aanleiding om te komen. Natuurlijk erg leuk en gezellig, maar er moest wel even
worden geïmproviseerd.
Het bestuur was vanaf april al bezig met het jubileumboekje, dat was veel werk, maar ook
wel weer erg leuk. Oude archieven, kranten, voormalige gebruikers van het terrein, de
architect en vele anderen zijn geïnterviewd voor het boekje. Ook heeft Gerard nog enkele
bewoners geïnterviewd over hun levenservaring in onze wijk.
Dit slokte wel veel tijd op en daardoor is er wel een nieuwsbrief minder gemaakt, maar
gezien de opkomst en de reacties van de bewoners was dat geen probleem.
Ook dank aan de activiteitencommissie, het was een leuk feest.
7. De eeuwigdurende erfpacht zal vermoedelijk worden herzien. Er is erg weinig steun in
de Raad en zeker bij de bewoners, waardoor het college zich misschien zal gaan beraden.
Niets is zeker. De gemeentelijke site geeft wel een duidelijk beeld hoe de afkoopsom wordt
berekend, maar er staat uiteraard niet bij of de rekenformule juist is en volgens insiders
blijkt dat niet zo te zijn.
8. Mogen bewoners van Route 1066 lid worden van onze vereniging?
Enige opmerkingen kort weergegeven:
Park Haagseweg is een enclave en lijkt niet op de vrije kavels.
Waarom moeten wij ons isoleren, samen heeft zijn voordeel?
Misschien gaan ze zichzelf wel organiseren.
Conclusie en akkoord bevonden door de vergadering:
Eerst afwachten tot Route 1066 zelf een vereniging of samenwerkingsverband heeft
opgericht.
De eventuele gemeenschappelijke belangen kunnen wij evengoed samen bespreken.
Donateur worden kan, maar voorlopig geen stemrecht.
9. Digitale of analoge verspreiding van de Nieuwsbrief?
Nog niet iedereen wil digitaal, dus blijft het voor deze mensen ook op papier.
10. Wijzigingen in het bestuur.
Ronald de Reus (niet aanwezig), Magda Kluis en Ivan Nio nemen afscheid.
Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet en werk en kregen van de voorzitter een bosje
bloemen en een tegoedbon.
Gelukkig werden er ook twee nieuwe kandidaten aangekondigd:
Marloes de Jong en Lucas Thie.
Nadat zij zich hadden voorgesteld, ging de vergadering akkoord met hun benoeming.
De functieverdeling zal in de eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake komen.
Op de vraag of er nog meer vrijwilligers zich wilden aanmelden kwam geen respons.
11. Wat verder ter tafel komt;
Gerard vertelt dat de ladder, nu nog in gebruik bij een lid, weg moet uit de speeltuin.
Nu hangt daar een ladder die niet van de vereniging is, maar de afdeling Handhaving heeft
aangekondigd dat onze ladder daar ook niet meer mag hangen. Wie heeft een oplossing?

Een vraag van een lid over tuinbegroeiing. De klimop van de buren groeit bij haar aan de
gevel. Wat is daar aan te doen?
Advies: ga in overleg met de buren en geef aan dat de klimop de stricotherm aantast en zij
dus graag wil dat deze van de gevel wordt gehaald.
Olifantenpaadje Ben Websterstraat.
Dit is gevaarlijk voor kinderen en ouderen, wat doet de vereniging daar aan.
Advies: Wij zullen na oplevering van Route 1066 met de gemeente in overleg gaan.
Zolang er niets door de gemeente wordt gedaan is het “gebruik” van het olifantenpaadje
uiteraard voor eigen risico.
Grofvuil wordt niet opgehaald aan het eind van de Ben Websterstraat.
Mora meldingen zijn al vaak gedaan.
Vraag van het bestuur: Is het wel een grofvuil ophaalplek?
Hier wordt door de bewoners naar gekeken.
De gemeente zou een flyer rondsturen over de grofvuilophaalplaatsten, maar deze zijn
helaas nog niet verspreid. Hopelijk komen ze nog.
Een vraag over een buurtapp.
N.a.v. enkele inbraken is de vraag of er een buurtapp is.
Deze is er nog niet, maar met deze nieuwe bestuursleden gaan wij dit weer onder de loep
nemen.
Er is wel een buurtapp Nextdoor. Hierover zal Lucas communiceren.
12. Rondvraag;
Kan een restafval container worden omgetoverd tot een plasticcontainer?
Het lijkt niet op elkaar en de dienst die de plasticcontainers legen hebben heel andere
voertuigen, maar het bestuur zal dit gaan bespreken.
13. Sluiting;
Rond 22.10 worden alle aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.
De voorzitter sluit de vergadering.

