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Concept notulen.
Aanwezig : Lotte Engels LN 135, Petra Verheij LN 139, Rogier Brans TL 86, Piet Penning TL
56c Hugo van den Emden TL 36, André van Vliet LN 113, Rob Jue LN 97, Julia Snikkers PE 13,
Frank Holsmuller PE 19, J.H.Mersch LN 33b, Ruud Uiterwijk TL 56e, Marja Maliepaard TL 74,
Luud Kuijpers KH 14, Leny Berkvens TL 100, Anne van Dijk TL 66a, Petra van der Ham LN 193c
Fred van de Griendt LN 193c, Marja Klink TL 102, Rob van Putten 56d, Suzanne Loen TL 34,
Marianne Goudswaard LN 119a, Huib Sneep TL 58, Riet Zuiderweg TL 92.
De voorzitter, Huib, heet iedereen van harte welkom in de gastvrije ontvangstruimte van
KomKids.
Afval the Challenge.
Namens de gemeente presenteren Karin Vermeer en Nicole Cup deze campagne waarbij
gestreefd wordt naar zo veel mogelijk gescheiden afval om zo waardevolle grondstoffen te
kunnen hergebruiken en uitstoot te verminderen. In samenspraak met bewoners wil de
gemeente aanpassingen doen om dit te bevorderen. Als de locaties het toelaten worden
concentraties van 3 containers voor diverse soorten afval nagestreefd. De vergadering is
positief over dit plan ook al betekent dit dat wat extra ruimte in het park door
afvalcontainers zal worden ingenomen. Momenteel is een pasje gekoppeld aan een bepaald
afvalpunt. Uitbreiding naar per pasje 2 afvalpunten zou heel handig zijn. Ook herinvoering
van containers voor GFT wordt op prijs gesteld. Irado heeft nu op proef in enkele wijken
bovengrondse inzamelpunten voor enkel voedsel en klein tuinafval. Dit is ook een optie voor
onze buurt. Daarnaast zal bekeken worden of voor benedenwoningen het gebruik van zg.
groene kliko’s wenselijk is. In de vergadering is veel sympathie voor het ophalen van oud
papier door basisscholen. Een extra inzamelpunt voor oud papier in onze buurt is niet
wenselijk. Bij de keuze voor bepaalde afvalcontainers ook graag aandacht voor geluidshinder
bij het gebruik daarvan. Binnenkort zal gestart worden met het graven van sleuven om te
bekijken of beoogde plaatsing van extra containers wel realiseerbaar is.
De notulen van de ALV van 30.10.2017 worden vastgesteld.
Financiën.
M.n. door het uitblijven van duidelijkheid omtrent de teruggave van BTW van “Proef! De
Plantage”, kon de jaarrekening niet op tijd worden opgemaakt voor de kascommissie. Helaas
zal de jaarrekening pas op de volgende vergadering aan de orde kunnen komen.
De kosten voor de verschillende activiteiten in het jubileumjaar zijn binnen het budget van
5000 euro gebleven. Daarnaast is er zelfs een batig saldo van Proef! dat ten goede is
gekomen van onze vereniging. Mede hierdoor is er ook voldoende financiële ruimte voor
activiteiten dit jaar. Net zoals “Stichting Nacht van het Park”, is “Proef! de Plantage” nu ook
een aparte rechtspersoon en zal dit jaar ,maar nu onafhankelijk van de bewonersvereniging,
weer een “Proef! De Plantage” organiseren.
Uitlag peiling naar uitbreiding betaald-parkeren-gebied.
Naar aanleiding van de gevoerde discussie op de vorige ALV is er begin dit jaar een enquête
gehouden onder de aanwonenden van het huidige niet-betaald-parkeren gebied in onze

buurt. Van de 130 adressen, is van 47 een reactie ontvangen. Hiervan waren er 30 stemmen
voor handhaving van de huidige situatie, 16 voor uitbreiding van het betaald parkeren en 1
stem neutraal. Wanneer Rustenburg en Houtzagerij buiten beschouwing wordt gelaten dan
is de verdeling van de andere 38 stemmen : 27 voor handhaven, 10 voor uitbreiding betaald
parkeren en 1 stem neutraal. Deze uitslag betekent dat wij geen stappen ondernemen naar
de gemeente om de bestaande situatie weer eens onder de loep te nemen.
Verkeerssituatie Lange Nieuwstraat.
Gedurende een periode van 2 weken zijn er 46.000 snelheidsmetingen verricht waarbij 85%
maximaal 49km/u reed en 15 % dus harder. In een gebied waar een maximum snelheid van
30km/u geldt, kan er niet worden bekeurd maar mogen er wel snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen zoals paaltjes, bloembakken en drempels. Er bestaat enige huivering
t.a.v. drempels en druppels vanwege het mogelijk effect van de trillingen op de panden.
Ingeval er in de Lange Nieuwstraat weer 50km/u gereden zou mogen worden, kan er wel
weer worden gehandhaafd maar moeten alle snelheidsdempende maatregelen verdwijnen.
Een pasklare oplossing voor een veiligere straat is er niet maar André, Rob, Petra en Lotte
willen daar samen wel verder over nadenken en brainstormen met elkaar.
Fietstrommels in de Lange Nieuwstraat.
Na een eerste inventarisatie onder de bewoners heeft Wout Smits, een bewoner, een
ontwerp gemaakt. Vervolgens is er in samenspraak met bewoners door de gemeente
gekeken naar geschikte locaties. Halverwege de Lange Nieuwstrat in de buitenrand van het
park en aan de Hooikade zijn de meest geschikte plaatsen. De gemeente zal verder
zorgdragen voor de uitvoering van de plannen maar wij moeten het wel blijven volgen.
Hanging Baskets.
Om de hele buurt te voorzien van fleurige bloembakken is er een kleine 5000 euro nodig. De
bedrijven sponsoren ruimhartig maar een bijdrage van de bewoners is onontbeerlijk. Dit jaar
wil de commissie per mail iedereen benaderen om het project te ondersteunen.
Rondvraag.
-de lantaarnpalen in onze buurt worden door sommigen als lelijk ervaren. Huib zal dit bij de
gemeente te berde brengen maar de kosten van vervanging zijn niet te onderschatten.
-een projectontwikkelaar heeft Tuinlaan 50 aangekocht om het te verbouwen tot
appartementen. Een eerste bouwaanvraag is afgewezen door de gemeente. Onze commissie
ruimtelijke ordening volgt het kritisch.
– de vermelde data in de Plantagekrant waarop oud papier wordt opgehaald, zijn onjuist
- een leegstaand bedrijfspand tussen Tuinlaan 102 en 114 , wordt gedeeltelijk “bewoond”
door een dakloze maar er lijkt nu een onwenselijke situatie te ontstaan doordat er zich
steeds meer personen ophouden in en om het pand. Ook rond de grote plantenbak voor het
toegangshek wordt het steeds viezer. Wie is hiervoor verantwoordelijk ? Misschien kan de
wijkagent dit uitzoeken.
-de bestaande grindpaden zijn per abuis aangevuld met een grovere soort grind. Binnenkort
wordt dit vervangen door de oorspronkelijke fijnere grindsoort.
Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

