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Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, dhr. Roy Abels, in de aula van het mfc
de Bogen de vergadering. Aanwezig zijn 35 leden. Daarmee is de opkomst
gelijk aan de ALV gehouden in 2014. Speciaal welkom voor Dhr. Marcel vd
Ende (wijkmanager), dhr. Duco v.d. Hoeven (gemeente Harderwijk) en
mevr. Miranda Nibourgh (wijkagent politie).
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda.
Vaststellen notulen 2014, de notulen, van de ALV 11-3-14, zijn verspreid
voorafgaand aan de vergadering onder de aanwezigen.
Dhr. G. van Bolhuis stelt vragen betreffende de voortgang over 30 km p/u
zone (punt 3). Zijn de snelheidsbeperkende maatregelen op dit moment
gerealiseerd? Vz geeft aan dat dit het geval is en dat de gehele wijk nu 30
km is. Vraag 2; (punt 10) Of er een ontwikkeling is t.a.v. de “hangjongeren”
bij de Aldi. De vz geeft aan dat dit het geval is. De wijkvereniging is
onlangs weer in contact getreden met de gemeente en de
straathoekmedewerker van Zorgdat om een oplossing te vinden waar
zowel bewoners als jongeren zich in kunnen vinden.
De notulen zijn doorgenomen en worden door de ALV geaccordeerd.
Jaarverslag 2014, secretariaat. Is bij binnenkomst uitgereikt en wordt
mondeling samengevat door secretaris Ronald van der Wal. Er zijn verder
geen vragen van de aanwezige leden.
Financieel verslag
Post opgenomen van 8000 Euro voor project Rietmeen.
Verder in begroting 2015 opgenomen 4000 Euro voor groenvoorziening.
Voorzitter brengt contributieverhoging voor 2016 in stemming. Voorstel tot
verhoging is aangenomen.
Contributieverhoging van 12 euro naar 13,50 euro, wordt ook gepubliceerd
in de Hoorschelp. Contributie voor 2015 blijft 12,00 euro.
Vz geeft antwoord op vraag uit zaal over reserve voor onderhoud
trimparcours. (onderhoud en vervanging bij onherstelbaar defect c.q.
vernieling)
Dhr. G. van Bolhuis stelt vraag over inzien verslagen vooraf. Voorzitter zegt
toe de verslagen via e-mail aan leden te verspreiden indien zij aangeven
daar interesse in te hebben. Middels de uitnodiging voor de ALV zal dit
kenbaar gemaakt worden.
Over de balans 2014; vraag vanuit de zaal over nog te “ontvangen
subsidie”. Voorzitter legt uit hoe de financiën met de Gemeente zijn
geregeld. De vraag was daarmee voldoende beantwoord.
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Over begroting 2015; vraag vanuit de zaal over “plaatsen waterdrinkpunt”
Voorzitter ligt project van overheid mbt het bevorderen van water drinken
door de jeugd toe. Plaatsing vermoedelijk bij een sport accommodatie in
de wijk.
De begroting wordt aansluitend doorgenomen en door de ALV
goedgekeurd.
Decharge bestuur
Op voorstel van de kascontrolecommissie, mevr. Joke Bakker en dhr.
Menno Kuiper t.a.v. het boekjaar 2014 wordt door de ALV decharge
verleend.
Begroting 2015
De begroting voor 2015 is reeds bij punt 4 goedgekeurd.
Samenstelling kascontrolecommissie 2015
Dhr. Menno Kuiper en dhr. Pieter Huisink, reserve dhr. Jan Dur. (tevens
kas commissielid 2016)
Mutaties bestuursamenstelling
Aftredend en herkiesbaar: de heren. Roy Abels, Aggo in ‘t Veld en Ronald
van der Wal.
Aftredend en zichzelf niet herkiesbaar stellend: dhr. Lex Schuijl.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen de herbenoeming van Roy
Abels, Aggo in ’t Veld en Ronald v.d. Wal.
Er wordt afscheid genomen van dhr. Lex Schuijl. Lex Schuijl ligt in een
persoonlijke toespraak zijn afscheid toe.
Rondvraag
Dhr. P. IJzerman; Is 1-richtingsverkeer Bazuindreef voor Medisch Centrum
mogelijk. De gemeente is op de hoogte van deze vraag. Vz zegt toe dit
punt mee te nemen naar Gemeentelijk Overleg en de Wijkschouw.
Dhr. H. Mulder; Reinheid en stilstaand water (gevaar voor botulisme)
Triasgracht of dat in overleg mee te nemen is.
Vz geeft aan dat dat reeds gebeurt is en dat het weer onder de aandacht
wordt gebracht.
Dhr. H. Mulder; Is er overleg met de gemeente over plaatsing van
ambulante handel bij het winkelcentrum. Vz geeft aan dat dat reeds vaak is
meegenomen en dat gemeente is gebonden aan afspraken met
consortium.
Dhr. W. Verhoog; Voorziet in de toekomst meer vervuiling (zwerfafval), is
het mogelijk om tijdens de wijkschouw eens te kijken naar plaatsen waar
eventueel later een vangnet of prullenbak geplaatst kan worden.
Dhr. W. Verhoog; kan er op meerdere plaatsen kenbaar gemaakt worden
dat de wijk 30 km p/u zone is. Tevens geeft dhr. Verhoog aan zich te
storen aan de hondenpoep.
Mevr. Kuiper; Winkelwagentjes van Jumbo op P1 blokkeren de doorgang
over de oversteekmogelijkheid aldaar. Tevens is de snelheid op de
parkeerplaats vaak te hoog. Vz geeft aan in gesprek te gaan met de
winkeliersvereniging v.w.b. de winkelwagentjes.
Dhr. G. van Bolhuis; Wat gebeurd er met het terrein ten NW van het
fietspad bij de Botterbrug? Vz geeft aan dat dhr. Duco v.d. Hoeven daar in
zijn lezing aandacht aan besteedt.
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Dhr. T. Kamstra; In Nederland zijn een aantal scholen die samen met
scholieren zwerfafval opruimen. Dat heeft opvoudkundige aspecten.
Vanuit de zaal wordt daar door één der aanwezigen protest tegen
aangetekend. Vz geeft aan dat scholen gebonden zijn aan aantal lesuren
maar dat het punt onder de aandacht wordt gebracht van de scholen.
Mogelijk dat dit een paar keer per jaar in de lessen kan worden
meegenomen met het oog op “meer aandacht voor het milieu in de
omgeving van de scholen”.
Dhr. H. Hildebrand geeft opmerking over grote hoeveelheid zwerfafval bij
Triasplein. Vz geeft aan dat dat het geval normaal niet is. Komt mogelijk
door de storm van afgelopen etmaal.
Dhr. B. vd Brink; Of er nog iets nieuws te melden is m.b.t. het veiliger
maken van de overgang Fokko Kortlanglaan – Zwartepad. Vz geeft aan dat
e.e.a. zou worden opgepakt door de gemeenten Ermelo en Harderwijk. De
wijkvereniging heeft ter plaatse geconstateerd dat de voorrangsregeling en
de bebording goed en duidelijk is geregeld en er voor haar geen aanleiding
was dit verder op te pakken, mede met het oog dat beide gemeenten
hebben toegezegd de veiligheid ter plaatse (vooral te hard rijden)
gezamenlijk te zullen oppakken.
Dhr. B. vd Brink; Verzoekt of de WV3L de bereikbaarheid van het
Biezenplein onder de aandacht van de gemeente kan brengen. Met name
bij begrafenissen (diensten in de kerk) tegelijkertijd met ophalen van
ouders van schoolkinderen. Vz geeft aan het punt in te brengen bij
wijkschouw.
Dhr. J. Brand; Er is geen trottoir langs het fietspad bij de locatie van de
nood C1000. Vz zegt het punt mee te nemen maar dat bij de
werkzaamheden aan de rotonde Westermeenweg-DrielandendreefWeisteeg en de aanleg van de fiets/voetgangerstunnel Weisteeg e.e.a. zou
worden meegenomen.
Pauze
De wijkagente van Politie mevr. Miranda Nibourg beantwoordt vragen
vanuit de zaal.
Gastspreker, dhr. Marcel v.d. Ende, gemeente Harderwijk, “openbaar
groen”
Gastspreker, dhr. Duco v.d. Hoeven, gemeente Harderwijk, “plannen
Drielanden-West”
Sluiting door de voorzitter om 22.20 uur.

