Verslag algemene ledenvergadering wijkvereniging Vogelzang 18 februari 2005
Aanwezig
Locatie

: voltallig bestuur wijkvereniging Vogelzang + circa 20 leden
: muziekschool Kwinkelier

Wijnand Mebius heet de aanwezigen van harte welkom.
Drempels
In 2004 heeft de gemeente drempels in onze wijk aangelegd. We zijn tevreden over de
bochten, maar de drempels, het plateau op de splitsing Koppellaan/Spoorlaan en de witte
vlakken rondom het Pr. Hendrikpleintje staan ter discussie. Het bestuur heeft besloten om een
onafhankelijke externe partij de verkeersaanpassingen te laten beoordelen. De uitslag van dit
rapport zal met de gemeente worden besproken.
Straatverlichting
Binnenkort zullen er 20 extra lantaarnpalen worden bijgeplaatst in onze wijk en daarnaast
zullen de koppen van de bestaande lantaarnpalen worden vervangen. Om te voorkomen dat er
straks lantaarnpalen op ongewenste plaatsen staan, vraagt Rob Heijboer Lumineus om een
plan van aanpak..
Renovatie wijk
De renovatie van de wijk staat volgens de gemeente gepland voor 2008. Echter gebleken is
dat de gemeente een onbetrouwbare partner is. De vraag is hoe we kunnen controleren of we
inderdaad opgenomen zijn in de planning. Er moet ergens een meerjarenplan zijn dus we
kunnen kijken of we daar op staan. Een andere mogelijkheid is om inzicht te vragen in het
financiele plan voor de komende jaren. Mochten we voor 2008 op de planning staan dan nog
is het zaak om te proberen om het geheel te versnellen. Een van de aanwezigen oppert om een
extern bureau de staat van de wijk te laten beoordelen. Wellicht dat een (negatief) rapport kan
zorgen voor een eerdere uitvoer van de renovatie. We zullen Arcades benaderen voor een
onderzoek.
Kinderfeest
Op 28 december jl. hebben Monique Bolink en Indra van Deemter een kinderfeest
georganiseerd voor alle kinderen uit onze wijk tussen de 2 – 12 jaar. Er hebben zich 48
kinderen aangemeld. Enerzijds wilden we de aanleg van de drempels en dus een kindvriendelijke wijk vieren, anderszijds zitten kinderen uit onze wijk op wel 8 verschillende
scholen en kennen ze elkaar dus niet. Het zou leuk zijn als kinderen uit onze wijk meer samen
buiten gaan spelen. Het kinderfeest begon met een speurtocht met om 15.00 uur een disco in
de tent op het pleintje aan de Pr. Hendriklaan.Tot onze verbazing waren na drieen opeens alle
jongens weg en bleven we over met een groepje van zo’n 20 meisjes. Helaas was de tent die
we van de Scouting gehuurd hadden boven het laagste punt van het pleintje opgezet en omdat
het die dag gesneeuwd had werd de grond behoorlijk nat en glibberig. Toch was het al met al
een leuk feest en voor herhaling vatbaar.

Financieel overzicht
Het overzicht van baten en lasten en de balans 2004 worden besproken. Ook de begroting
voor 2005 komt ter sprake. Mits de kascontrolecommissie geen problemen ziet, is de vergadering akkoord met de financiele stukken.
In het jaar 2005 zullen we voor de laatste keer subsidie ontvangen van de gemeente.
We hebben op 1 januari 2005 130 geregistreerde leden. Ondanks brieven op persoonlijke
titel hebben nog 6 leden niet de contributie voor 2004 betaald; zij zullen worden benaderd per
telefoon. Drie leden hebben hun abonnement opgezegd vanwege de drempels. In 2005
blijft de contributie 6 Euro per huishouding. De automatische afschrijving van de contributie
2005 volgt eind februari. We zullen de komende tijd nieuwe bewoners van onze wijk benaderen voor het lidmaatschap.
Rob vraagt de aanwezigen wie de kas van 2004 wil controleren. Maaico van Maarsen en
mevrouw Hekker zullen dit karwei op zich nemen. We constateren overigens dat op grond
van het huishoudelijk reglement de kascontrole volgend jaar voor de ALV moet hebben
plaatsgevonden.
We hebben ons abonnement op de raadsstukken beeindigd. Alle informatie is namelijk op
www.debilt.nl terug te vinden.
Huishoudelijk reglement
Alle aanwezigen krijgen een kopie van het concept huishoudelijk reglement uitgedeeld.
Vervolgens neemt Roel het door. De aanwezige leden kunnen zich vinden in de inhoud en
besloten wordt om het definitieve exemplaar met de notulen aan alle leden mee te sturen.
Vinkenplein
Het bestuur is benaderd door diverse bewonersverenigingen met het verzoek om mee te doen
in hun bezwaar tegen de geplande verbouwing. In eerste instantie zijn we voorstander van een
bezwaar op persoonlijke titel. Mocht e.e.a. serieus worden dan kunnen we alsnog in overleg
met onze leden een bezwaar indienen.
Rondvraag
•

Zou het niet handig zijn als er een website zou zijn van wijkvereniging Vogelzang?
Het bestuur beaamt dat maar onze eerdere oproepen om vrijwilligers die een dergelijke
site kunnen maken heeft nog niets opgeleverd. Mochten er mensen zijn die het leuk
vinden om een website te maken en die dat ook kunnen, dan kunt u zich aanmelden bij
het secretariaat
• Er ligt troep op de Leijenseweg, kan die niet worden verwijderd?
Voor dit soort vragen en bijv. vragen over bladoverlast etc. kunt u zich melden bij de
gemeente op www.debilt.nl. De gemeente verplicht zich om uw vragen te beantwoorden. Indien u niet over internet beschikt, kunt u een brief aan de gemeente
schrijven of het secretariaat van de vereniging benaderen die namens u een e-mail
stuurt.

•

Is de gemeente bereid om op vrijdag- of zaterdagavond een agent door de wijk te laten
surveilleren?
Gezien het tekort aan agenten betwijfelen we dit. Een eerdere oproep om bewoners te
laten surveilleren heeft weinig response opgeleverd.
• Kan er wat gedaan worden aan het slechte zicht bij de uitgang Pr. Hendriklaan/
Leijenseweg?
De gemeente wil geen spiegels of borden plaatsen. De geparkeerde auto’s zorgen voor
het slechte zicht.
Graag willen wij alle leden opnieuw vragen om overhangend groen te snoeien en om de
auto’s zo min mogelijk op de stoep te parkeren. Daarnaast zoeken wij nog bewoners die
willen helpen bij het organiseren van ons buurtfeest. Meld u svp aan bij het secretariaat.
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