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Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 7 juni 2010
Aanwezige bestuursleden: Jac Raaijmakers (voorzitter), Lex Schuijl (vice-voorzitter), Marjolein
Willemsen (secretaris), René Herwaarden (tweede secretaris), Douwe Hoeven (algemeen bestuurslid,
webmaster).
Afwezig met bericht: Laurens Nieuwenhuizen (penningmeester)
Aanwezige leden: 25
Afwezig met bericht: dhr. Daamen, fam. Hagen, mevr. van den Brink, dhr. Verbeet, dhr. van de Brink,
dhr. Wildeman, dhr. Hoelscher, dhr. Lankester, mevr. Bonnet-Tjaden
1. Opening
De voorzitter, Jac Raaijmakers, opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. In
het bijzonder mevr. Stasja van Grootheest, de nieuwe sociaal cultureel werker van de wijk en mevr.
Lia Kuipers, directrice van SWO. Zij zullen na de pauze een korte presentatie houden over hun
functie en wat deze kan betekenen voor onze wijk.
De penningmeester, Laurens Nieuwenhuizen, heeft een ongeluk gehad en kan hierdoor niet
aanwezig zijn op de vergadering. Dit heeft gevolgen voor agendapunt 4 en 5, zij komen te vervallen.
De voorzitter stelt voor dat de penningmeester in een later stadium schriftelijk verantwoording zal
afleggen voor het financiële verslag 2009 en de begroting van 2010.
Als in een later stadium de kascontrole commissie bijeen is geweest, zal ook dit schriftelijk aan de
leden worden voorgelegd met het verzoek schriftelijk décharge te verlenen. Dit voorstel wordt
unaniem gesteund door de vergadering.
Op dezelfde manier zal ook het aanstellen van het nieuwe kascommissielid en de verkiezing van een
nieuw reservelid plaatsvinden.
Agendapunten 4 en 5 wordt vervangen door een ander onderwerp, namelijk de enquête die Welzijn
op Maat in samenwerking met SWO en de wijkvereniging afnemen binnen onze wijk.
2. Notulen jaarvergadering 02-06-2010
Naar aanleiding punt 7 uit de notulen van 2010 vraagt dhr. Beerdsen hoe op dit moment de stand
van zaken is betreffende de fietsbrug. De plannen staan op de rit. Er moeten nu vergunningen
worden afgegeven en dat kost tijd. Helaas is er weer een bezwaar ingediend tegen de verbreding
van het fietspad vanwege de noodzakelijke kap van een aantal bomen. Dit heeft ook gevolgen voor
de fietsbrug, want dit is één bestemmingsplan.
De notulen wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris,
Marjolein Willemsen en Inge de Haan- Bennebroek.
3. Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. Met wederom dank aan de secretaris en Inge de
Haan- Bennebroek.
De voorzitter meldt dat de koeken bij de koffie en thee zijn gesponsord door de C1000.
4. De enquête naar de behoeften van de wijkbewoners.
Drie organisaties, te weten de wijkvereniging, Welzijn op Maat en SWO, hebben samen een enquête
samengesteld om de behoeften van de wijkbewoners te peilen. Als wijkvereniging willen wij de
aanwezige leden vragen om mee te helpen bij het verspreiden van de enquête. Op woensdagavond
9 juni zal er voor alle vrijwilligers een informatieavond zijn in Harderwijkpunt.
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Tijdens de vergadering melden zich 7 personen aan om de enquête te verspreiden, zij worden
uitgenodigd bij de informatieavond aanwezig te zijn.
5. Vervalt
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar dhr. Jac Raaijmakers, voorzitter.
Aftredend en herkiesbaar mevr. Marjolein Willemsen, secretaris.
Voor de vacante functie van algemeen bestuurslid heeft zich aangemeld mevr. Inge de HaanBennebroek. Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties hebben zich niet aangemeld.
Allereerst volgt de stemming voor de bestuursfunctie van algemeen bestuurslid. Mevr. Inge de HaanBennebroek wordt gekozen. Dhr. Jac Raaijmakers en mevr. Marjolein Willemsen worden eveneens
herkozen.
7. Rondvraag
1. Dhr. Beerdsen
2. Mevr. Hildebrand
3. Mevr. Nieuwenburg
4. Dhr. Zondag
5. Mevr.van der Molen
6. Dhr. Kuiper.
1. Vraag: Hoe gaat het nu met de verkiezing van een nieuw kascommissielid?
Antwoord voorzitter: Dit nemen we gelijktijdig mee als het financiële verslag 2009 en de
begroting van 2010 worden behandeld.
2. Vraag: Waarom komt de wijkagent nooit op de vergadering?
Antwoord voorzitter: Wij hebben een onderhoud met de wijkagent aangevraagd met het
verzoek om onze wijk te komen bezoeken. Wellicht is het een goed idee om hem een volgende
keer uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering.
3. Vraag 1: Het water aan het Triasplein staat stil doordat de sluisjes niet worden geopend. Hierdoor
wordt het water erg vies. Kan hier wat aan worden gedaan?
Antwoord voorzitter: Het Waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van het water aan
het Triasplein.
Vraag 2: Er mag niks aan of op het plein, maar het ziet er slordig uit nu op sommige plaatsen ter
vervanging van ontbrekende gele stenen rode stenen zijn gebruikt.
Antwoord voorzitter: Het gebruik van rode stenen in plaats van gele stenen is een zaak van de
gemeente. In september vindt er weer een schouw plaats en dan wordt dit allemaal
meegenomen.
Dhr. Vervoorn voegt toe dat hij met het Waterschap heeft gebeld over het watertje wat haaks op
de woontoren van de Bogen ligt en dat hem verteld werd dat de gemeente verantwoordelijk is
voor het onderhoud.
Antwoord voorzitter: Tijdens de bouw is de gemeente inderdaad verantwoordelijk voor de
waterpartijen grenzend aan de bouwplaatsen. Na oplevering van alle bouwactiviteiten gaat het
onderhoud over in de handen van het Waterschap.
4. Vraag 1: Parkeren voor het winkelcentrum is een warboel, er zou meer orde moeten worden
gehandhaafd.
Antwoord voorzitter: De parkeerplaats Horsterhout, P1, is in eerste instantie bedoeld voor
bewoners van Horsterhout en de bewoners boven het winkelcentrum. Pas in tweede instantie is
het bedoeld voor bezoekers van het winkelcentrum. Wij zijn in overleg met de gemeente om te
bekijken wat aan de parkeerproblemen kan worden gedaan.
Vraag 2: Er is veel onkruid op en om het Triasplein, kan daar wat aan worden gedaan.
Antwoord voorzitter: De onkruidbestrijding nemen wij mee naar het PPO. Dat is het Permanent
Periodiek Overleg wat wij elk kwartaal hebben met de wethouder en de desbetreffende
ambtenaren.
Vraag 3: De piramide bij de busbaan weigert vaak.
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Antwoord voorzitter: Ook dit nemen wij mee naar het PPO.
5. Mevr. van der Molen complimenteert ons allereerst met wat wij al hebben bereikt. Zij leest dit in
de media.
Vraag 1: Is het mogelijk om de notulen kort na de algemene ledenvergadering te krijgen?
Antwoord: Uit de zaal komt de suggestie om de e-mail adressen van iedereen die de notulen
snel wil ontvangen door te geven aan het bestuur.
Antwoord webmaster dhr. Hoeven: Als de notulen door het bestuur zijn geaccordeerd, kan er
een link op de website worden geplaatst naar het document.
Vraag 2: In de notulen worden namen opgenomen van vraagstellers. Ik kan mij voorstellen dat
men het niet zo prettig vind dat je naam wordt opgenomen in de notulen als deze ook naar de
gemeente worden gestuurd.
Antwoord voorzitter: De notulen van deze vergadering worden niet naar de gemeente gestuurd.
Vraag 3: Hoeveel bewoners zijn lid en is dit het gemiddeld landelijk percentage?
Antwoord secretaris: Ongeveer 10% van de adressen in Drielanden zijn lid. Wij weten niet of dit
een landelijk gemiddelde is. Wij vinden dit percentage nog te laag. Wij doen op verschillende
manieren aan ledenwerving. De voorzitter voegt toe dat de ledenwerving ook een onderdeel is
van de enquête.
Vraag 4: In verschillende wijken, zoals de Stadsweiden is een TNT servicepunt, komt er hier in
Drielanden ook één?
Antwoord vice-voorzitter: Voor alsnog is TNT niet van plan om in het winkelcentrum een TNT
servicepunt te openen.
Astrid Sterk: Het hoofdpostkantoor aan de Vuldersbrink wordt gesloten. Kan de wijkvereniging
niet nog een keer verzoeken om een TNT servicepunt in onze wijk?
Antwoord voorzitter: U kunt de enquête gebruiken om hierin aan te geven dat er een TNT
servicepunt wordt gemist in de wijk.
Vraag 5: Er is een ruim aanbod aan activiteiten voor 55+, maar erg weinig voor de doelgroep 25
t/m 55 jarigen.
Antwoord: Dat klopt. Er is een begin gemaakt met een crea-club, mogelijk komen er in de nabije
toekomst meer mogelijkheden. Maar hiervoor heb je wel genoeg vrijwilligers nodig en die hebben
wij nog niet voldoende
6. Vraag 1: Als ik sta te roken voor mijn huis zie ik verschillende dingen gebeuren; jongeren die
scheuren met hun auto over de parkeerplaats, auto’s op de stoep, iemand die midden in de nacht
de Bogen uitkomt, kinderen die waveboarden en hierbij de voetgangers lastig vallen. Hiervoor
heb ik al meerdere keren de politie moeten bellen. Een kleine week geleden is er politie geweest,
daarna niet meer.
Antwoord voorzitter: Wij zullen dit meenemen naar het onderhoud met de wijkagent.
Vraag 2: Zijn er plannen gemaakt voor de jongelui?
Antwoord voorzitter: Het is de diepe wens van de wijkvereniging om ook iets te kunnen
betekenen voor de oudere jeugd. Daarvoor hebben wij wel meer vrijwilligers nodig. Wellicht is er
in de nabije toekomst meer mogelijk. Wij zijn er ook mee aan de slag met de gemeente.
Mevr. Hildebrand: Bij de scholen ‘de Bogen’ en de Triangel’ zijn zandbakken. Er ligt meer zand
op de fietspaden en het trottoir dan op het schoolplein. Dit geeft gevaarlijke situaties. Kunnen er
geen opstaande randen om de schoolpleinen komen?
Antwoord voorzitter: Wij zijn al in gesprek met OBS de Bogen en zullen dit meenemen in onze
gesprekken. Ook met CBS de Triangel gaan wij nog in gesprek en dan wij zullen het ook
meenemen.
Uit de zaal komt het voorstel om de scholen aan te spreken op de rotzooi die om de scholen
heen ligt en voor te stellen dat zij dit samen met hun leerlingen moeten opruimen, net zoals de
middelbare scholen nu al doen. Bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag samen puinruimen.
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Dhr. Kreffer: De Hoorschelp willen jullie toch blijven verspreiden door de hele wijk, maar dat
levert geen nieuwe leden op, omdat men dan geen noodzaak ziet om lid te worden.
Antwoord voorzitter en vice-voorzitter: De Hoorschelp wordt voor een groot deel betaald door
de adverteerders. Deze zullen dan afhaken als sponsors. In de wijk Stadsdennen krijgen alleen
de leden het wijkboekje van hun wijk, hierdoor zijn de sponsoren afgehaakt.
Vraag: Komt er weer een Triasfeest?
Antwoord voorzitter: Het seizoen wordt geopend met de kleedjesmarkt op 11 september. Dinsdag
8 juni hebben wij een gesprek met de winkeliersvereniging. Als zij meedoen, wordt het een
Triasfeest. In elk geval doet OBS de Bogen mee. Zij openen de school op die dag voor verschillende
activiteiten. Op het schoolplein zal een verkeersspel zijn voor de kinderen.
8. Pauze
In de pauze kan men een drankje bestellen op eigen kosten.
9. ‘Wat kan een sociaal cultureel werkster betekenen voor onze wijk’ door Stasja van
Grootheest, sociaal cultureel werkster in Drielanden.
De voorzitter opent deel twee van de vergadering. Wij zijn toegekomen aan de 2 gastsprekers. Naast
Stasja van Grootheest zal ook Lia Kuipers, directrice van SWO een korte lezing geven.
Stasja van Grootheest is de nieuwe sociaal cultureel werkster in Drielanden. Ze is 37 jaar geleden
geboren in Moskou. En kwam dertien jaar geleden haar grote liefde tegen. Sindsdien woont zij in de
Stadsweiden. Zij geeft kort weer wat haar werk inhoud. Je kan eigenlijk beter spreken van sociaal
cultureel opbouwwerker. In het nieuwe seizoen zal zij maandag of dinsdag in Harderwijkpunt zitten.
De exacte dag zal later nog bekend worden gemaakt.
Lia Kuipers is directrice van SWO. Zij verteld dat Jac haar heeft gevraagd om over de nieuwe
plannen van SWO te komen vertellen. Eerst vertelt zij in het kort iets over de geschiedenis. Sinds 1
januari huurt ’s Heerenloo het Atelier van SWO. Door voortschrijdend inzicht heeft ’s Heerenloo
besloten om het Atelier te sluiten. De activiteiten zullen, in afgeslankte vorm, worden over geheveld
naar Grand café Alleman. Medio september zal in de ruimte van het Atelier het ‘Wijkhuis Drielanden’
worden geopend. Alle activiteiten van SWO binnen Drielanden, zoals de biljarttafel, komen in het
‘Wijkhuis’. Er komt ook een huiskamerproject, dit is nieuw in Harderwijk. In juli wordt de sleutel
overhandigd. Het succes van ‘het Wijkhuis’ hangt af van voldoende vrijwilligers. De dagopvang
ouderen blijft in de wijk, maar zal volgend jaar worden overgenomen door ‘de Aanleg’.
De voorzitter bedankt de beide dames met een bloemetje voor hun inbreng in de vergadering.
10. Sluiting
De voorzitter deelt nog mee dat hij vergeten is te vertellen dat er weer een steunpunt komt van de
bibliotheek.
De vergadering is aan zijn eind gekomen. De voorzitter zegt met een knipoog dat hij Klaas van den
Brink van Grand café Alleman had beloofd dat het niet later zou worden dan 22:00 uur en dat is
gelukt. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng in de vergadering.
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