Notulen Algemene Ledenvergadering Weidebloembuurtvereniging 2019
Datum: donderdag 23 mei 2019, 20.00 uur
Locatie: Trouwzaal, Gemeentehuis Lansingerland
Aanwezig: 30 personen

1.

Opening

De agenda wordt vastgesteld

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

Hans Spijker (bestuurslid) sluit later aan, hij neemt vanavond ook deel aan de werkgroep
Warmterotonde. Stefan den Helder (pr-werkgroep) kon helaas niet komen.

3.

Besluitvorming

a. Goedkeuren notulen vorige vergadering
De notulen worden kort doorgenomen door Rob en goedgekeurd.
b. Jaarverslag 2018
Onder andere de punten die besproken zijn met de gemeente worden toegelicht. Zo hebben
wij de gemeente gevraagd om inspectieverslagen, die krijgen wij niet te zien.
Verzakking is een zorg die genoemd wordt.
Doe melding bij de gemeente en bij ons! Hoe meer klachten of meldingen, hoe meer wij
kunnen doen en hoe sterker we staan!
c. Jaarrekening 2018
Menno Ammerlaan licht de jaarrekening 2018 en de begroting toe.
Men verbaast zich er over dat we maar 10% van de wijkbewoners als lid hebben. De enquête
was wel een trigger om na te denken over lidmaatschap. Wij zien ook graag meer leden!
Suggesties hoe wij meer leden kunnen verwelkomen zijn welkom…
d. Vaststellen begroting 2019 & bijbehorende bijdrage lidmaatschap
Menno geeft aan dat we ook een sluitende begroting hebben als we €10 (in plaats van €20)
per huisdeur vragen, vooral als we weer gratis gebruik mogen maken van het gemeentehuis.
De voorkeur van de aanwezigen gaat hier naar uit, dus wordt dat besloten.
Financieel verslag wordt goedgekeurd, er wordt de penningmeester decharge verleend.

4.

Benoemingen

a. Bestuurlijk rooster van aftreden:
In 2019 is Menno Ammerlaan aftredend bestuurslid in de functie van penningmeester.
Hij stelt zich voor de komende periode van 3 jaren weer beschikbaar.
Menno wordt weer benoemd.
b. Benoemen kascommissie
Gert van Beesd en Menno van de Woude, beiden al één jaar geweest, blijven het komende
jaar nog een jaar in de kascommissie.
Emilie Bruggers wordt gevraagd of zij weer reserve lid wil blijven.

5.

Informatie vanuit de werkgroep enquête en socials

De website en Facebook worden regelmatig bijgehouden. Onze pr-werkgroep is hier het
afgelopen jaar druk mee bezig geweest. Het streven is om eens per maand een
nieuwsbericht te sturen.
We krijgen de suggestie om alle leden een mail te sturen als er iets nieuws wordt gemeld op
de website. De leden kunnen we een mail sturen. We nemen de suggestie mee.

6.

AED

Gastspreker Margriet Bijl, projectleider aed’s Weidebloembuurt geeft een korte presentatie over
de beschikbaarheid en het gebruik van aed’s in onze wijk.

Vanaf volgende week hebben we twee aed’s in de wijk hangen, het zouden er zes mogen
zijn… Ze hangen nu op de volgende locaties:
- Pijlkruidstraat 75
- Klaverweideflat (Speenkruidstraat/Zwanebloemstraat)
De PowerPoint is terug te vinden op de website.
- pauze -

7.

Buurtpreventie

Gastspreker Karel Neelisse, buurtpreventie Weidebloembuurt, geeft toelichting op de
ontwikkelingen en de plaatsing van camera’s in de wijk.

In 2008-2009 was het nodig om te beginnen met buurtpreventie: veel vandalisme. Er is
begonnen om met 6-10 man rond te lopen in de wijk, hiermee was het probleem weg.
Sinds de buurtpreventie is er afname van vandalisme: jaarlijks minder inbraken.
Landelijk is men zich aan het verenigen om op hoog niveau met politie en gemeente te
praten over beleid en strategie. Politie acteert niet meer op low-impactzaken
(fietsendiefstal, auto-inbraak). Zij maken dan gebruik van de Buurtpreventie, dan kunnen zij
aanbellen en gaan kijken. Burgers moeten meer weerbaar zijn. Het gemis van politie vangen
we niet op, de communicatie kan beter (te traag).
Wat kunnen we doen? Preventie werkt.
De Buurtpreventie wil meer toezicht door camera’s, op de enige toegangsweg van de wijk:
Weidebloembrug. Dat blijkt namelijk goed te werken. De kosten voor de camera’s hoeven
niet hoog te zijn, hierin zijn keuzes te maken (bijv. niet apart neerzetten op een paal, maar
tegen een gevel van een huis plaatsen). De privacy moet wel geborgd zijn. De gemeente gaat
akkoord als we dat als buurt organiseren, maar dan financieren d.m.v. crowdfunding. De
Buurtpreventie is hierin nog in een voorbereidende fase. Het zou fijn zijn als de
Weidebloembuurtvereniging dit ook gaat oppakken.
Er is nu ook een WhatsApp groep ‘Buurtpreventie’, via de site: Buurttoezicht Lansingerland
kan je je aanmelden, de beheerder (Karel Neelisse) zal u dan aanmelden.
Bij incidenten is de richtlijn: bel 112 én verspreid het nieuws via de app!
Karel heeft nog een demosetje voor mensen die meer informatie willen.

8.

Veiligheid in huis

Gastspreker Peter Schuurmans, hoofd van de afdeling Veilig Leven, Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond geeft een korte presentatie over veiligheid in huis.

Wat heb je nodig in je huis, waar zijn de gevaren? Waar hang je de rook- en COmelders?
Kijk op www.brandweer.nl

De melders en blusdekens met een keurmerk zijn kan je terugvinden op de site van de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Bel 0900 8387, het informatienummer over veiligheid in en om uw huis (bereikbaar tussen 9
en 21 uur)
De PowerPoint is terug te vinden op de website.

9.

Rondvraag

De aanwezigen vonden de presentaties zinvol en interessant.

10.

Sluiting

Om 22.10 uur wordt de bijenkomst gesloten.

