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Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2011
Aanwezige bestuursleden: Jac Raaijmakers (voorzitter), Lex Schuijl (vice-voorzitter), Laurens
Nieuwenhuizen (penningmeester), Marjolein Willemsen (secretaris), René Herwaarden (tweede
secretaris), Douwe Hoeven (algemeen bestuurslid, webmaster), Inge de Haan-Bennebroek (algemeen
bestuurslid)
Aanwezige leden: 34
Afmeldingen met bericht: dhr. en mevr. Mouw, dhr. Daamen, dhr. van Veen, W. van de Brink, dhr. en
mevr. Ligteringen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder dhr.
van der Hoeven, projectleider Drielanden-West en mevr. Nibourg, wijkagent in Drielanden. Na de
pauze zal mevr. Nibourg een korte presentatie houden over haar functie als wijkagent en wat zij kan
betekenen voor de bewoners van onze wijk. Aansluitend zal dhr. van der Hoeven een presentatie
houden over de nieuwste wijk binnen Drielanden, Drielanden-West.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 7 juni 2010
Er volgt naar aanleiding van de notulen uit 2010 een vraag uit de zaal:
Vraag: Zijn er nadere berichten betreffende parkeerplaats P1 het Horsterhout?
Antwoord: Naar aanleiding van klachten van omwonende van de parkerplaats P1 en omgeving is er
overleg geweest tussen de bewonerscommissie, de wijkvereniging en de gemeente. Verschillende
punten zijn opgelost. Het parkeerbeleid wordt niet aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van
het onderzoek wat de gemeente heeft laten uitvoeren. Afgelopen week heeft de wijkvereniging de
uitslag binnengekregen. Uit de verrichte tellingen is niet gebleken dat het parkeerbeleid moet worden
aangepast.
De notulen van 7 juni 2010 worden door de vergadering unaniem goedgekeurd. De voorzitter
bedankt de secretaris voor haar gedane werk.
3. Vaststellen jaarverslag secretaris 2010
De secretaris meldt dat het secretarieel verslag voortaan per kalenderjaar gaat lopen. Dit houdt
(eenmalig) in dat het verslag 2010 het verslag van 2009/2010 deels zal overlappen.
Ook het secretarieel verslag 2010 wordt unaniem goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4. Financieel verslag 2010 en begroting 2011
De penningmeester geeft toelichting bij het financieel verslag en de begroting. Mede dankzij het
Triasplein is de begroting voor 2010 sluitend. De winkeliersvereniging heeft de kosten van het
Triasfeest op zich genomen, Daardoor hebben wij geld overgehouden aan het feest.
Vragen uit de zaal: Kan er in de factuur aan de leden worden opgenomen tot wanneer de
betalingen zijn verwerkt.
Antwoord: Nee, want de verwerking van de contributie-betalingen verloopt via een ander
computerprogramma dan de aanmaak van de facturen. De factuur wordt ook gebruikt voor de
adressering van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Dit scheelt de wijkvereniging
veel kosten.
Het financieel verslag 2010 en de begroting 2011 worden unaniem goedgekeurd door de
vergadering.
5. Verslag kascommissie (dhr. Van de Poel en dhr. Ligteringen)
Dhr. van de Poel is aftredend. Benoeming nieuw kascommissielid en nieuw reservelid
kascommissie.

Dhr. Ligteringen is afwezig, daarom doet dhr. van de Poel namens de kascommissie verslag van de
kascommissiebijeenkomst. Hij stelt voor aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen
voor het afgelopen boekjaar. Décharge wordt verleend.
Dhr. Ligteringen wordt 1e kascommissie lid en het nieuwe kascommissielid is dhr. Beerdsen. Als
reserve kascommissielid wordt dhr. van den Os gekozen.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Laurens Nieuwenhuizen, penningmeester. Dit vanwege zijn
verhuizing naar een andere wijk. Helaas heeft niemand zich gemeld als nieuwe kandidaat. Laurens
Nieuwenhuizen heeft aangegeven bereidt te zijn om aan te blijven tot er een nieuwe penningmeester
zich meldt. Mevr. Kuiper geeft aan een snuffelstage te willen doen bij de penningmeester om te
onderzoeken of zij deze functie wil en kan overnemen.
Douwe Hoeven, webmaster en algemeen bestuurslid, en René van Herwaarden, algemeen
bestuurslid, zijn aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Beiden worden unaniem aangenomen
voor een volgende periode van 3 jaar.
7. Rondvraag
1. Dhr. Beerdsen
2. Dhr. van der Velde
3. Mevr. van der Molen
4. Mevr. Kuiper
5. Dhr. Verweij
1. Vraag: Hoe staat het met de laatste ontwikkelingen betreffende de fietsbrug?
Antwoord voorzitter: Eén persoon heeft wederom bezwaar aangetekend, deze procedure loopt
nog. De verwachting is dat deze geen problemen gaat opleveren. Zodra de wijkvereniging meer
weet, zal dit in de Hoorschelp worden gepubliceerd.
2. Vraag: Dhr. van der Velde woont al 15 jaar in Muziekland I en ziet de laatste jaren de
parkeerdiscipline hard achteruit gaan. Her en der worden zomaar auto’s geparkeerd. Kan daar
eens aandacht aan worden besteed bijvoorbeeld in de Hoorschelp?
Antwoord voorzitter: U kunt zich voor deze problematiek richten tot de Stadswacht. Wel is het
zo dat waar geen parkeerverbod geldt, er niet kan worden opgetreden.
3. Vraag: Op de vorige algemene ledenvergadering is de overlast in de speeltuin aan het
Tonselsehof aangekaart, maar nu heeft de overlast zich verplaatst naar de steeg achter het
Tonselsehof. Als bewoners hebben wij al verschillende keren contact gehad met de gemeente,
maar zij verwijzen naar Uwoon en Uwoon verwijst weer naar de wijkagent. Is dit probleem jullie
bekend?
De Roemenen die bij het winkelcentrum een straatkrant verkopen, doen hun behoefte in hetzelfde
steegje. Kunnen deze mensen worden aangesproken op hun gedrag, evenals jongeren die bij het
winkelcentrum overlast bezorgen.
Antwoord wijkagente: Het probleem in de steeg is bij de wijkvereniging en bij mij bekend. De
politie doet wat zij kan binnen haar mogelijkheden. Om te verbaliseren moet er op heterdaad
worden betrapt, dan pas kan er echt actie worden ondernomen.
Uit de zaal komt de opmerking dat men een foto kan maken van het vergrijp. Deze foto mag
alleen niet voor publicatie worden gebruikt.
Antwoord voorzitter: Welzijn op Maat heeft de wijkvereniging beloofd om met een activiteitenbus op parkeerplaats P2 te gaan staan om in contact te komen met de hangjongeren. In/bij de
bus worden ze dan bezig te houden.
4. Vraag: Het parkeerprobleem op parkeerplaats P1 loopt de spuigaten uit. Men durft geen aangifte
meer te doen, aangezien dat men duur komt te staan. Er zijn zelfs al banden lek geprikt. Door fout
geparkeerde auto’s is er vaak geen doorgang voor rouwauto’s, ambulances e.d.
Antwoord voorzitter: Men moet vooral wel aangifte blijven doen, want anders kan er niet worden
opgetreden tegen personen die bijvoorbeeld banden lekprikken.
Antwoord wijkagente: Handhaving betreffende parkeren is de taak van de parkeerwachters. Ik
zal hen vragen extra alert te zijn op fout parkeren op parkeerplaats P1.

5. Vraag: Hoe staat het met de voortgang van de uitbreiding van het medisch centrum?
Antwoord voorzitter: de gemeente eiste eerst een enquête onder omwonenden van het Medisch
Centrum. De wijkvereniging zal de gemeente benaderen hoe de stand van zaken is betreffende
de enquête. Aangezien de vraagsteller een omwonende van het Medisch Centrum is, vraagt de
wijkvereniging hem de enquete door te sturen als hij de enquete heeft ontvangen en ingevuld. Zo
weet de wijkvereniging wat de insteek en inhoud is.
8. Pauze
9. Kennismaking met de nieuwe wijkagente, mevr. Nibourg
Voordat de nieuwe wijkagente het woord te gegeven wordt, komt de voorzitter terug op de
afrastering van de Triasgracht. Naar aanleiding van vragen door de wijkvereniging over de
afrastering langs de Triasgracht zijn er vragen gesteld in de Commissie ruimte. Hierop is een
volgend antwoord gekomen (zie bijlage)
De voorzitter stelt de wijkagente Miranda Nibourg voor. De wijkagente is blij dat de wijkvereniging
haar heeft uitgenodigd om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ze verteld dat ze 28 jaar is
en al 8 jaar bij de politie werkt. Sinds januari 2011 is zij gestart als wijkagente in Drielanden.
Voorlopig is dit nog een leer/werk-plek. Daarnaast is zijn ook nog verantwoordelijk voor
noodoproepen. Haar focus ligt bij de veiligheid en leefbaarheid van de burgers.
Elke 1e dinsdag van de maand houdt zij inloopuur van 15:00 t/m 16:00 uur in de nieuwe flat aan het
Salentijnerhout. Als blijkt dat er behoefte is aan meer openstellingen, dan zou dit kunnen worden
uitgebouwd tot een wekelijks spreekuur en misschien ook op de avond. De wijkagente is het eerste
aanspreekpunt voor de wijk bij constatering van ongeregeldheden. Aansluitend aan haar betoog
beantwoord zij vragen uit de zaal.
10. Lezing over Drielanden-West door dhr. van der Hoeven
De voorzitter stelt dhr. Duco van der Hoeven voor. Dhr. van der Hoeven is stedenbouwkundige van
de gemeente Harderwijk. Hij heeft dhr. Ferwerda opgevolgd. Daarnaast is hij ook projectleider van
Drielanden-West. Vanuit die functie geeft hij de presentatie. Hij heeft zijn presentatie gebaseerd op
de presentatie die dhr. Ferwerda tijdens onze ALV een aantal jaar geleden heeft gegeven.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

