BELANGENVERENIGING OLOFSBUURT-WESTERKWARTIER
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)
13 april 2006, 20.00 uur, Olofsbuurthuis

Aanwezig: Coby de Koning (voorzitter), Harry van Adrichem (penningmeester), Niek Schmidt, Guido
van der Wedden (notulist), Gerrit Vollebregt, Jaap de Boo, Mevr. Allard, C.J.M. de Jong,
Sjaak Keuvelaar, Evelien Ruiter, F.A. ten Haaft, H.J. Demeris, P.L. Kopper, H. Hulst, Ab
Nieudorp en Nicky Breedveld.
Afgemeld: Ernst Damen, Jan de Vette, Corinne Schot, Inge Weijts, Daan de Quartel.
1. Opening (20u05uur)
Coby de Koning opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen
Post in:
- een brief van de gemeente dat naar aanleiding van de uitkomst van onze enquête de
parkeertijd van de bezoekerskaart is verlengd naar 4 uur.
Post uit:
- een brief aan kamer I van de commissie bezwaarschriften dat wij ons bezwaarschrift
aanhouden tot er in deze vergadering is besloten wat ermee te doen;
- diverse nieuwsbrieven;
- bezwaar tegen kostprijsberekening parkeren;
- bezwaar tegen voorontwerp bestemmingsplan spoorzone;
- bezwaar tegen nota parkeren en stallen;
- jaarverslag 2004;
- brief n.a.v. nota parkeerbeleid.
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering april 2005
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar wordt doorgenomen. Er zijn 2 vragen:
•
C. de Jong heeft zijn klacht over de containers in de C. Fockstraat naar het wijkplatform
meegenomen, maar daar is tot nu toe niets uitgekomen. De volgende bijeenkomst van het
wijkplatform is op 25 april.
•
Hoe zit het met het Carthuizerplein? De wijkcoördinator is ermee bezig. Ook dit is iets voor het
wijkplatform.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Jaarverslag BVOW 2005 door de voorzitter
Coby vertelt dat voorgesteld was door de wethouder om de prijs van de parkeervergunning van €50
naar €60 euro en van de bezoekerskaart van €17 naar €34,50 te verhogen. De belangenvereniging
heeft hiertegen in een brief aan de raad geprotesteerd. We hebben een verhoging niet helemaal kunnen
tegenhouden, het is uiteindelijk €55 en €23,50 geworden.
De gemeente heeft ons gevraagd in een vroeg stadium mee te denken over de mogelijke invoer van een
digitale bezoekerskaart. Deze kan goedkoper worden dan de huidige kaart, maar dat effect is pas na 2
jaar merkbaar. Er is een aantal vragen n.a.v. de digitale bezoekerskaart:
•
Mevr. Allard vraagt waarom er geen €4.89 leges worden gerekend als via internet wordt betaald;
vooral ouderen hebben hier moeite mee. Dit is omdat dit minder werk is voor de ambtenaar. Dhr
Kopper is het hiermee eens, hij vindt het schandalig. Evelien is het hiermee niet eens: zij vindt
het logisch dat er extra betaald moet worden voor de werkzaamheden van de ambtenaar.
•
Dhr Ten Haaft merkt op dat het vreemd is dat de korting alleen geldt indien met Visa,
Mastercard of Rabopas wordt betaald.
•
Misschien is het mogelijk om als belangenvereniging in één keer voor alle vergunningen voor
alle leden te betalen (waarbij dus maar in totaal €4.89 leges wordt gerekend).
De raads- en commissievergaderingen van de gemeente die voor ons van belang waren zijn door ons
afgelopen jaar vaak door 2 (bestuurs)leden bezocht; ook is er vaak ingesproken.
Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt mevr. Allard hoe het zit met de fietsenrekken die geplaatst
zouden worden op de Isaac Hoornbeekstraat. Dit is niet gebeurd.
Groencontainers worden na het legen niet vastgezet.
Evelien stelt voor dat mensen uit de wijk een plan naar de gemeente sturen met de oplossing in plaats
van er alleen maar over te klagen.

De BVOW concentreert zich op het bewonersparkeren en de aanleg van de spoorzone; voor
bovenstaande zaken wordt verwezen naar het wijkplatform; de volgende bijeenkomst is 26 april.
5. Financieel verslag 2005 door de penningmeester
Penningmeester Harry van Adrichem vertelt dat het niet slecht gaat met de vereniging.
De grootste kostenpost zijn de nieuwsbrieven; 3800 stuks per keer. Deze bezorgen wij zelf, af en toe
zetten we hiervoor jonge kinderen in tegen vergoeding. De kosten voor het politiek forum en de enquête
zitten in de kosten voor de eerste nieuwsbrief.
De inkomsten bestaan uit subsidie van de gemeente en contributie van de leden. Nog niet alles is
binnen, het is een bron van zorg dat niet iedereen betaalt. Van de 400-450 leden die we hebben heeft
ongeveer 70% betaald.
De ledenvergadering stelt voor de leden die nu niet betaald hebben af te schrijven. Er moet nu betaald
gaan worden voor 2006; leden die niet betalen worden geschrapt als lid.
6. Verslag Kascommissie
Ab deelt mee dat hij samen met Daan de boeken gecontroleerd en in orde bevonden heeft. Coby
bedankt Ab en Daan.
Coby vraagt of de huidige leden van de kascommissie herkiesbaar zijn. Ab is herkiesbaar, van John van
Schie is dit onbekend.
7. BVOW Discussiepunten
1. Over het bezwaarschrift dat wij nog steeds aanhouden wordt besloten een brief te sturen aan kamer I
van de bezwaarschriften waarin wij aangeven te neigen naar intrekken, maar dat een aantal vragen nog
open staat en zolang die niet beantwoord zijn, kan dat niet, dus houden we het aan. In deze brief kunnen
we meteen vragen om overleg met de nieuwe wethouder.
2. Wat doen wij als het tarief blijft stijgen? Voor wat betreft het kostendekkend tarief moet eerst
vastgesteld worden wat hieraan toegerekend kan worden. We gaan hierover in overleg met de nieuwe
wethouder. Hierbij houden wij vast aan de wens van de wijk dat de vergunning maximaal €50 mag
kosten.
3. Wat vinden wij van de invoer van de digitale bezoekerskaart? Probleem met het huidige systeem is
dat het duur is en fraudegevoelig (gebruik als bewonersvergunning). We gaan hierover nadenken en
proberen in overleg met de gemeente tot een zo eenvoudig mogelijk systeem te komen.
4. Wat zijn de gevolgen voor de wijk van de aanleg van de spoortunnel? We moeten allert zijn op
parkeerplekken die verdwijnen en op de bereikbaarheid van de wijk. De parkeerplekken voor het
bouwverkeer zullen bij Bacinol worden gesitueerd, daar waar nu de bussen voor de toeristen parkeren.
Dhr. Kopper stelt voor de Phoenixgarage in te zetten voor bewoners.
8. Nieuwe bestuursleden
Inge en Corinne zijn verhuisd naar buiten de wijk/stad: wij zijn op zoek naar een nieuwe jurist. Er hebben
zich geen nieuwe bestuursleden gemeld; de overige zittende bestuursleden zijn allen herkiesbaar.
9. Rondvraag
•
Evelien vraagt hoelang caravans zonder vergunning mogen worden geparkeerd: dit mag 3
dagen. En hoe zit het met motoren? Deze worden op de stoep getolereerd. Evelien geeft aan
zich te willen inzetten voor de belangenvereniging; Harry zal contact met haar opnemen.
•
Dhr De Jong belt als er een stoeptegel loszit naar de gemeente, maar dan gebeurt er niets.
•
Ab vraagt zich af waar de groenbakken van de Buitenwatersloot zijn; deze zijn nog niet terug.
12. Sluiting
Om 22 uur 05 dankt Coby iedereen voor de aanwezigheid en constructieve bijdrage en sluit zij de
vergadering.
Belangrijke data 2007
Zo. 14 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst, 14-17u, De Bolk
Ma. 12 februari
Actieve ledenvergadering, 20u, De Wending
Ma. 12 maart
Actieve ledenvergadering, 20u, De Wending
Ma. 16 april
Algemene ledenvergadering, 20u, Olofsbuurthuis

