
Notulen Algemene Ledenvergadering Weidebloembuurtvereniging 2020 
Datum: woensdag 28 oktober 2020, 20.00 uur 

Locatie: Online thuis met Zoom 
Aanwezig: 13 personen/huishoudens 
 
 

1. Opening 
Mieke weet alle technische zaken in te stellen en de vergadering technisch gezien in goede banen te 
leiden. Waarvoor alle dank! 
Rob opent de vergadering, digitaal. Hiervoor is gekozen in verband met de nieuwe maatregelen. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Herinrichting en onderhoud van de wijk/relatie met de gemeente 
Wij ontvingen een brief van gemeente over de plannen voor een onderhoud aan de wijk. Hierna 
heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Op de meeste voorstellen die wij gedaan hebben was het 
antwoord van de gemeente ‘nee’, helaas misten wij bij de gemeente een positieve houding. 
Onze buurtvereniging is eerste spreker voor degemeente. In november komt er vanuit de gemeente 
een mailing in onze wijk, waarin men vraagt naar verbetering. Wij willen hier een rol in spelen. Wij 
zullen aanvragen bundelen en doorspelen. 
 
b. Tijdelijke brug t.o. Korhoen 13, komt uit op Zwanebloemstraat. 
Er ligt een aanvraag voor een tijdelijke brug. Hierover gaan we nog verder in contact met de 
gemeente. We weten niet waar die brug voor gaat dienen. Wat houden de werkzaamheden van de 
wijk in? We hebben nog geen idee. Dat willen wij graag weten. 
Gert van Beest weet te vertellen dat we hiervoor parkeerplaatsen kwijt gaan raken en dat het geldt 
voor al het verkeer: auto’s, fietsen, enz. 
Mocht deze brug er komen, dan is er ook tijdelijk meer verkeer. Komen er dan niet meer problemen 
bij de oprit Klapwijkseweg? Er zijn nu al files bij spitstijden. 
De vereniging wil al jaren ook een officiële, gedegen uitrit vanaf de Leeweg. 
De tip is gelezen in mededelingen vanuit gemeente, maar de gemeente weet van niks. Wij hebben 
het recht om bezwaar tegen de brug aan te tekenen. 
Aandachtspunt: drukte van de brug/oprit van wijk aan de Klapwijkseweg. 
 
c. Gesprek met nieuwe wethouder per 1 febr. JanWillen vd Beukel 
Deze wethouder heeft onze wijk onder zijn hoede: financiën en duurzaamheid. Hij staat er positiever 
in w.b. burgerparticipatie en heeft zelf aangeboden om bij regelmaat met ons rond de tafel te gaan 
zitten. We hebben hier goede hoop op. 
 

3. Besluitvorming 
Iedereen heeft de stukken ontvangen voor de vergadering, deze worden niet uitgebreid voorgelezen. 
a. Notulen vorige vergadering 
Deze worden goedgekeurd. 
 
b. Jaarverslag 2019 
Deze wordt goedgekeurd. 
 
c. Jaarrekening 2019 
Gelukkig ook dit jaar weinig uitgaven. Ook de kascommissie heeft geen vragen. Jaarrekening 2019 
wordt goedgekeurd. 
 



d. Vaststellen begroting 2021/lidmaatschap 
Aangezien we heel weinig kosten maken willen we een voorstel doen om de contributie te verlagen 
van €10 per voordeur (2019) naar €5 per voordeur voor 2020 en ook gelijk voor 2021. 
Als we aan de slag gaan met energietransitie dan is er zo’n €1000 nodig voor reiskosten. Eventueel 
zouden we dan voor 2021 de kosten moeten verhogen, maar vooralsnog kunnen we deze kosten 
dragen. 
 

4. Informatie over energietransitie/duurzaamheid 
Hans licht de PowerPoint toe. 
De pilotgroep heeft een aanvraag gedaan voor subsidie voor onze wijk. 
Onze wijk én alle leden moeten aangeven dat ze hier echt mee in zee willen, dan kunnen we verder! 
Er moet draagvlak zijn binnen leden en bewoners van de wijk: we moeten eigen daadkracht en 
expertise aanleveren. Als de raad ziet dat bewoners zelf initiatieven nemen zullen ze eerder 
financieel bijspringen. 
Onze wijk zit precies tussen wijken met verschillende alternatieve opties in. Is de gemeente bereid 
om elk initiatief goed te keuren? We verwachten van wel omdat onze wijk midden ertussen ligt. 
Rob geeft aan dat we ook kennis kunnen halen bij anderen (dat kost geld), we hoeven het niet 
allemaal zelf in huis/in de wijk te hebben. 
Wij zouden graag zien dat NieuwLansingerStroom de projectleider wordt hierin aangezien zij sterk 
vertegenwoordigd zijn in onze wijk. 
Er ligt nu een oproep voor geschikte mensen met expertise (Weet je het ook van je buren?) Dit kan 
met een nieuwsbrief. Hans wil graag een nieuwsbrief verspreiden om deze vragen uit te zetten. 
 

5. Benoemingen 
a. Benoemen kascommissie 
Gert van Beest en Menno vd Woude zijn nu twee jaar van dienst geweest in de kascommissie. Zij 
hebben het 25 aug 2020 weer akkoord bevonden. 
Na een korte oproep melden Geert Rutgers en Frans van den Bulk zich voor een nieuwe 
kascommissie. Hun wordt decharge verleend voor de gedane taak. 
 
b. Aftreden Stefan van den Helder uit de pr-commissie 
In verband met een verhuizing zal Stefan uit de pr-commissie treden. 
Gert heeft wel zin in een rol in de pr-commissie. Hij wil niet in het dagelijks bestuur. 
 
c. Aftreden Rob Elderson als voorzitter uit het bestuur 
Na 17 jaar wil Rob stoppen. We hebben helaas geen opvolger gevonden. Menno wil zich als interim 
voorzitter tijdelijk inzetten als voorzitter. 
Als interim voorzitter bedankt Menno als eerste zijn voorganger Rob met veel mooie woorden voor 
zoveel jaren trouwe inzet. Er komt een geschenk nog aan… 
 

6. Voortbestaan Weidebloembuurt Wijkvereniging 
Het voorstel is: Menno als ad-interim voorzitter met gestelde voorwaarden. Hij zal zich inzetten mits 
er goed overleg is met de gemeente. Over een half jaar doet hij een stapje terug óf gaat enthousiast 
verder. Is ligt een oproep voor een nieuwe voorzitter. 
Kan Rob een functiebeschrijving maken? Hoeveel tijd kost het? Ongeveer 10 uren per maand. 
Dit alles hangt of staat met de kijk op toekomst en welwillendheid bij deze wethouder. Met het 
huidige gemeentelijk apparaat komen we geen meter verder. Maar met het optimisme van deze 
wethouder, zouden er wellicht meer uren nodig zijn. 
Men roept ook op voor meer nieuwe leden, dan hebben we ook een grotere vijver om uit te vissen 
voor de bestaande vacatures. Het is wel lastig om mensen te enthousiasmeren om lid te worden van 



de vereniging. We hebben nu 56 betalende voordeuren op ongeveer 400 voordeuren, dat is een 
hoge georganiseerdheid. 
 

7. Rondvraag 
- André Wijsman vraagt om een mail bij verandering op de website. Dit is lastig te realiseren, maar 
Mieke ziet dit wel zitten. Als mensen zich bij haar melden zal zij een mail verzorgen. 
- Deze vergadering is niet digitaal opgenomen. Misschien wel in de toekomst? 
- Tim Wolda sluit zich later aan. Vragen omtrent energietransitie graag direct naar Hans. 
- André Wijsman kent iemand bij de Heraut. Misschien is het interessant om hier een oproep te 
plaatsen? Menno ziet een bedankje in de krant voor Rob en tegelijk een nieuwe vacature wel zitten. 
- Tip: Oproep facebookpagina in Heraut. 
- Tip voor nieuwe bestuur: Volgende vergadering nov-dec. de wethouder uitnodigen hoe hij aankijkt 
tegen energietransitie en burgerparticipatie, gezien zijn goede welwillendheid. Deze tip nemen we 
mee. 
- Er is overlast van eksters. Dit herkennen de deelnemers. We doen een oproep aan iedereen om 
melding te doen naar gemeente, bijvoorbeeld via hun site of de Buitenbeter-app. 
- Dank voor inzet voor de wijk! 
- Men deelt de zorgen rondom de tijdelijke brug voor de Vogelwijk. En ervaart nu al grote 
verkeersdrukte bij de uitrit van de wijk aan de Klapwijkseweg. 
- Komt er een extra uitrit bij het opleveren van de flats aan de overkant van de Klapwijkseweg? Nee, 
deze gaan allemaal via achterkant. Voor zover we weten komt er een water langs de Klapwijkseweg. 
- Er zijn plannen van de fietsbond om de Pinksterbloemlaan voor fietsers en brommers te verbeteren. 
Het is nu al een ‘racebaan’. Wij weten dat de gemeente vooralsnog geen plannen heeft voor 
herinrichting, er komen geen andere verdeling van wegvakken. Alleen aan de Zilverschoonsingel en 
Ranonkelweg wordt het rioolwater en de waterafvoer gesplitst, verder verandert er niets aan het 
wegdek. 
- Tip: op Overheid.nl kun je je intekenen op berichten die jouw buurt aangaan. Diverse plannen 
worden zichtbaar. Interessant… 
- Wanneer worden de notulen zichtbaar? Deze worden z.s.m. uitgewerkt, dan kijkt het bestuur 
ernaar. Als het formeel is goedgekeurd kunnen we het ronddelen. 
 

8. Sluiting 
Met nogmaals grote dank aan Rob voor zijn jarenlange inzet, én dank voor Mieke voor de perfecte 
digitale leiding voor deze vergadering wordt de vergadering afgesloten. 
 


