Algemene Ledenvergadering Belangen-en Bewonersvereniging “De Plantage” 7.11.2018

Concept notulen.
Aanwezig : Anne van Dijk TL 66a, Marja Maliepaard TL 74, Saskia van Joolingen LN 35 b1,
Leo Kroon TL 102, Luud Kuijpers KH 14, Marja Klink TL 102, Frank Holsmuller PE 19,
Jetty Krijger TL 94, Rob Wassenaar TL88, Wout Smits LN 13a, Roel van Schagen LN 173,
Cees Wallenburg LN 177b, Leo Thijssen TL 8, Judith Rietveld Ru 9, Julia Snikkers PE 13,
Peter van Galen LN 119a, Ruud Uiterwijk TL 56e, Jan van Kleeff LN 149-24, Kirstain
Houweling TL 58, Jan Meeus LN 129, Petra van der Ham LN 193c, Anke Bodewes Ru 6, Cock
Janse-v.d.Arend KH 4, Petra Verheij LN 139, Lotte Engels LN 135, Jetteke Runia TL 36, Rob
van Putten TL 56d, Tosca Vissers LN 173, Rogier Brans TL 86, Mark Jongerius TL 20, Huib
Sneep TL 58, Riet Zuiderweg TL 92.
Bericht van verhindering : Lenie Berkvens TL 100, Jos en Simone Janssens Kremer TL 64e.
De voorzitter, Huib, opent de vergadering en heet iedereen welkom in de gastvrije locatie
van het kindercentrum Plantage.
Bestuur.
Twee kandidaatbestuursleden stellen zich voor : Mark Jongerius, internetondernemer , wil
zich binnen onze vereniging m.n. bezig houden met digitalisering en communicatie, en Rob
van Putten, werkzaam als beheerder van verschillende VVE’s , wil binnen ons bestuur het
penningmeesterschap op zich nemen. De vergadering stemt in met deze voordracht.
Huib gaat het bestuur verlaten. De komende maanden zullen zijn taken worden
overgedragen. Op de ALV van april 2019 zal de nieuwe taakverdeling gepresenteerd worden.
De notulen van de ALV van 10 april 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.
Financiën.
De jaarrekening 2017 wordt enigszins verlaat aangeboden vanwege onduidelijkheid omtrent
het BTW- percentage van Proef 2017. Dit is inmiddels afgehandeld. De jaarrekening is ook dit
jaar weer opgesteld door De Finanseurs. De financiële ondersteuning bij de diverse
activiteiten in het kader van 250 jaar Plantage zijn binnen de door de vergadering
aangegeven marge van 5000 euro gebleven. Er is zelfs een bescheiden positief saldo over
2017 te melden. De kascommissie bestaande uit Joost Strik en Cock Janse heeft de boeken
gecontroleerd en goed bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financieel beleid in 2017. De vergadering stemt hiermee in.
Voor de kascommissie 2018 stellen Cock Janse en Jan Meeus zich beschikbaar.
Op een vraag om de jaarrekening ook op de site te zetten, wordt toegezegd te bekijken of
dat zou kunnen op een afgeschermd en alleen voor leden toegankelijk gedeelte van de site.
De redactie van de Plantagekrant stelt dat door de drukker ten onrechte 21% BTW in
rekening wordt gebracht i.p.v. 6% indien de krant minstens 3 keer per jaar verschijnt. Dit en
mogelijke restitutie zal worden opgenomen met de drukker.
Fietstrommels.
Wout Smit, bedenker van het plan voor fietstrommels van Corten staal, schetst de stand van
zaken. Met de gemeente zijn 2 locaties overeen gekomen t.w. halverwege de Lange

Nieuwstraat een plek voor 8-10 fietsen en aan de Hooikade op de plaats van het huidige
hondentoilet is ruimte voor ongeveer 20 fietsen. Het ligt in de bedoeling nog dit jaar een
omgevingsvergunning aan te vragen. Na het graven van proefsleuven i.v.m. leidingen, en het
verplaatsen van het hondentoilet naar de overzijde van de straat, wordt gemikt op plaatsing
van de fietstrommels in de zomer van 2019. De gemeente (die het fietsgebruik immer
promoot), neemt alle kosten voor haar rekening. Het beheer en onderhoud van de
fietstrommels gebeurt door Irado. De gebruikers van de trommels betalen een huur van
rond de 5 euro per maand per fiets. Wout, André en Huib zijn onze gesprekspartners met de
gemeente hierin.
Snelheidsbeperkende maatregelen in de Lange Nieuwstraat.
Het groepje bewoners dat zich hierover heeft gebogen stelt voor om op korte termijn de
snelheidsbeperking tot 30 km/h meer onder de aandacht te brengen door markering op het
wegdek, extra borden of het inzetten van een zg. smiley en misschien ook het plaatsen van
bloembakken. Op langere termijn zou het aanbrengen van zg. druppels op het wegdek de
snelheid van het verkeer kunnen terugbrengen. In een vervolggesprek met Arjan Breijder
van de gemeente en een vertegenwoordiging van onze buurt, zal ook de gemeente met
voorstellen komen.
Activiteiten in 2018 en 2019.
• Net als vorig jaar was ook Proef! de Plantage weer een drukbezocht en gezellig
festival. De sfeervolle muziekmiddag in het park eind augustus door en voor
bewoners is ook voor herhaling vatbaar.
• De kerstborrel op 16 december a.s. wordt ook dit jaar gehouden in de kapelzaal van
het notariskantoor.
• De Stichting Nacht van het Park wil begin september 2019 weer een nacht
organiseren met lichtkunst, muziek en andere vormen van creativiteit. Iedereen is
welkom om mee te denken en te organiseren. Peter van Galen meldt zich alvast aan.
• Er wordt een pleidooi gehouden voor meer kinderactiviteiten. Petra Verheij, Magda
Rinkema. Marja Maliepaard en Astrid Uiterwijk gaan met elkaar plannen maken.
Hanging Baskets.
Op het verzoek aan bewoners per e-mail om een financiële bijdrage voor de hanging baskets
is goed gereageerd. Aan de wens van bewoners naar meer variatie van planten in de bakken
kon maar gedeeltelijk worden voldaan door het late tijdstip van bestellen. Vrijwel iedereen
wil in de hele buurt bakken met niet alleen Geraniums. Om daarvan verzekerd te zijn moet
de bestelling al in februari worden geplaatst. Zodoende zal er met het werven van
sponsoring al in januari een aanvang worden gemaakt.
Rondvraag.
• De hartstichting voert momenteel campagne voor een grotere verspreiding van
AED’s. De vergadering staat positief tegenover ook een AED in onze buurt en vindt
financiële steun tot een bedrag van… vanuit de vereniging gerechtvaardigd naast
mogelijke subsidie vanuit fondsen of gemeente. Aan Jetteke Runia en Monique
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Bhogal zal gevraagd worden verder informatie in te winnen omtrent de voorwaarden
tot plaatsing van een AED.
Er zijn proefsleuven gegraven als voorbereiding op het plaatsen van meer
afvalcontainers.
Er is onduidelijkheid over bakken voor GFT-afval voor algemeen gebruik.
De bewoners aan de zuidkant van de Lange Nieuwstraat hebben last van klanten van
de coffeeshop die auto’s dubbel parkeren of op het trottoir bij hen in de straat. Bij de
renovatie van Willemskade zal ook een strook voor kortdurend parkeren tegenover
de coffeeshop worden gerealiseerd maar dat kan nog even duren. In de tussentijd
probeert de uitbater van de coffeeshop de situatie zo goed als mogelijk te reguleren
door parkeerders bij hem voor de deur aan te spreken waardoor het probleem zich
heeft verplaatst. Iets voor de BOA’s?
De nieuwe redactie van onze Plantagekrant nodigt iedereen uit om op maandag 14
januari met hen mee te komen denken over de invulling van de krant.

Mooi op tijd om nog even na te praten sluit de voorzitter de vergadering om 21.25uur.

