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Verslag Jaarvergadering 15-02-2011
Aanwezig bestuur
Afwezig
Aanwezige leden

Afmeldingen
Locatie
Van

Michiel Hoek, Arno Kakkenberg, Gert Klinker, Bert Rijks, Kina Bathoorn, Roger Wirth
Fokko Kip, Marcel Brouwer
Inge de Franco, Annemarie Feijen, Trix Grit, Otto Huisman, Ed Stadman, Marike Robertus, Roelof
Brink, Horst Bakker, J. Beneker, Ron Klingenberg, Jaap Holthuis, Frans van der Werf, B. Hemstra vd
Kuus, J.B.A. Oberink, L. vd Vring
B. Polling, Alex en Remy Knol, Marcel Brouwer
Dorpshuis Nieuw-Roden
Kina Bathoorn

1. Opening
Om 20:00 uur opent Michiel Hoek de vergadering en heet iedereen welkom. Er zal een
presentielijst door de zaal gaan. Aan een ieder het verzoek zijn naam en emailadres hierop
te vermelden.
2. Financieel verslag
De penningmeester heeft een staat van baten en lasten uitgedeeld en deze vervolgens
toegelicht. Hier volgt één opmerking over, namelijk er is nu een mogelijkheid om de
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers bij de gemeente onder te brengen. Het
bestuur zal onderzoeken of dit inderdaad mogelijk is en goedkoper is.
De kascommissie bestond dit jaar uit Loes vd Vring en Remy Knol. Zij verklaren dat de
boekhouding een goede weergave van de financiële huishouding laat zien en hebben deze
dus goedgekeurd. Ook de leden verlenen decharge.
Remy Knol zal nog een jaar in de kascommissie zitten, Loes vd Vring treedt af. Ron
Klingenberg biedt aan om 2 jaar in de kascommissie plaats te nemen. Niemand heeft
bezwaar.
3. Jaaroverzicht
- het accent is afgelopen jaar wat meer gericht op de activiteiten i.p.v. belangenbehartiging
bij bv de gemeente.
- Carré: de afspraken tussen de gemeente en Actium zijn vergevorderd. Er komt geen
appartementencomplex. Er komen grondgebonden woningen waaronder ook sociale koop
en sociale huurwoningen.
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- Speelterrein Carré: Het plan is om met direct aanwonenden (ouders en kinderen),
gemeente, WVV (en Toermalijn) samen tot een ontwerp te komen. De gemeente heeft
aangegeven dat ze graag wil dat de WVV een enquête gaat houden bij de direct
omwonenden. De WVV zegt hier weinig behoefte aan te hebben. In het verleden is er ook
een enquête gehouden voor het eerste gedeelte van de Vijfde Verloting, voor de Akkers.
Hier is met de gemeente discussie ontstaan en er ontstond enige wrevel. De voorzitter
benadrukt dat de WVV geen communicatiekanaal met de gemeente is.
Afgesproken is om op zeer korte termijn een avond te beleggen met ouders en WVV. Het
advies uit de zaal is om zelf met de gemeente te bellen en schrijven. Dit is vaak de kortste
klap. Otto Huisman licht vanuit zijn functie als wethouder het nieuwe speelveldbeleid toe.
Deze is bijna klaar. De WVV zal worden uitgenodigd. Maar wat nu speelt, moet nu
worden opgelost en de inrichting van Carré moet nu opgepakt worden. Dhr Huisman geeft
aan zijn best hiervoor te willen doen.
Mevrouw Robertus geeft aan dat de kinderen aan de Eysingeslag te groot zijn geworden
voor de speeltoestellen die daar in de straat staan. Wellicht is het een optie om deze
toestellen naar de Carré te verplaatsen. Er moet echter wel iets terug geplaatst worden dat
geschikt is voor de kinderen aan de Eysingeslag.
Vraag uit de zaal: mag je als bewoners zelf iets neerzetten? Dat mag, maar de gemeente
blijft wel verantwoordelijk. De gemeente staat hier wel voor open, maar juridisch zitten er
nog wel wat haken en ogen aan. Misschien is een speeltuinvereniging een mogelijkheid?
Pauze
4. Opmerking van de voorzitter
De voorzitter benadrukt dat Otto Huisman aanwezig is omdat hij lid van de vereniging is
en dus wijkbewoner is. Otto wordt bedankt voor zijn uitleg, toelichting en informatie die
hij geeft vanuit zijn rol als wethouder.
5. Ingekomen mail
Berry Polling vraagt of de WVV iets kan doen aan de hondepoep. Hij irriteert zich aan het
feit dat honden overal worden uitgelaten, ook op speelveldjes. Helaas kan de WVV niet het
beleid van de gemeente bepalen. Wel kunnen we iedereen wijzen op hun eigen
verantwoordelijkheid. Wil je je hond laten poepen op een veld waar altijd kinderen
spelen?? We kunnen de hondenbezitters vragen de poep van hun hond op te ruimen.
Opmerking uit de zaal: ook veel zwerfvuil op straat, vooral langs het fietspad van de
Poiesz naar de Vijfde Verloting. We zullen in de volgende wijkkrant aan beide zaken
aandacht besteden.
6. Wijkschouw
Gert: In 2010 is er een lange lijst afgewerkt. De gemeente had snel de meeste zaken
afgehandeld. Er is nu met de gemeente afgesproken om twee keer per jaar een wijkschouw
te houden. Voor een exacte datum wordt verwezen naar de website. Middels de mail
kunnen bewoners ook hun punten aandragen.
-De knip in de Driegraas is een van de weinige zaken die nog niet opgelost is. De
rood/witte borden zijn lelijk en onveilig. Het verkeersbesluit is nog in voorbereiding. De
weg gaat er waarschijnlijk uit en er komen groenstroken. De WVV en omwonenden
krijgen binnenkort bericht van de gemeente hierover. Dan volgt het verkeersbesluit en pas
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bij een besluit bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Zonder besluit dus geen
bezwaar.
Opmerkingen vanuit de zaal:
-De gaten in de weg bij de Poiesz. Als het donker is ontstaat hier een gevaarlijke situatie,
omdat de gaten behoorlijk diep zijn. Een bewoner heeft de gemeente gebeld, maar de
gemeente wil het niet oplossen. De gemeente zegt dat dit door de aannemer opgelost dient
te worden.
-Het maaibeleid. Te weinig gemaaid in de zomer. Ook het onkruid stond hoger dan de
stoep, zodat het onveilig werd. Het beste is om zelf contact met de gemeente op te nemen
als het gesignaleerd wordt. Eventueel een fotootje nemen.
-Het hout van de bruggetjes beginnen te rotten.
-Het riet aan de waterkant en de vele planten in het water. Bewoners zijn zelf
verantwoordelijk voor hun oever, maar er rust geen schouw op. De gemeente heeft het
vorig jaar wel schoongemaakt maar dat zal niet ieder jaar gebeuren. Bewoners kunnen zelf
een club of vereniging oprichten om gezamenlijk dit probleem op te lossen. (Vereniging
van Watereigenaren). Dit is echter geen taak voor de WVV, maar meer voor de gemeente.
Een bewoner, Jan Stevenson heeft gesproken met Richard vd Schaaf van de gemeente. De
heer Schaaf gaf aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de waterpartijen, de diepte, de
stroming, enz. door het Waterschap. Volgens de heer vd Schaaf klopt er niet veel van de
waterhuishouding. Aanwonenden en WVV zullen hier bericht over krijgen.
-Strooibeleid. Over het algemeen tevreden. Wel graag meer aandacht voor de bewoners
van de Geerakker. De gemeente moet meer rekening houden met de ouderen en
ziekenvervoer.
7. Activiteiten
-De straatspeeldag is goed bezocht. De voorzitter roept de leden nogmaals op om te
sponsoren of je aan te melden als vrijwilliger. Dit jaar zal de straatspeeldag op woensdag 1
juni plaatsvinden.
-Carbidschieten: Vindt plaats oudejaarsdag om 15:00 uur. Er zal weer glühwein,
chocolademelk en oliebollen zijn.
-Straatvolleybal: de afgelopen twee jaren is dit gehouden in de sporthal. Dit is gelukt
dankzij de sponsoren. Het plan is nu om het straatvolleybal eerder in het jaar te laten
plaatsvinden, zodat we meer kans op mooi weer hebben. We hebben gekozen om het in
dezelfde week als de straatspeeldag te houden. Ook de locatie wijzigt. Vanaf nu zal het
worden gehouden op het grote speelveld aan de Middelven.
-Oproep aan de leden: andere suggesties van harte welkom!
8. Bestuursverkiezing
Arno Kakkenberg treedt af en is niet herkiesbaar. Arno heeft zich acht jaren actief en
gemotiveerd ingezet, de laatste jaren als penningmeester. Hij wordt hiervoor hartelijk
bedankt door de voorzitter. Zijn opvolger is Bert Rijks. Bert stelt zich voor en geeft aan dat
de WVV afhankelijk is van de input die uit de wijk moet komen. Zijn functie zal naast
penningmeester ook de poot verkeer worden. Er is vanuit de zaal geen bezwaar tegen de
benoeming. Bert wordt gefeliciteerd met zijn benoeming.
9. Website
Nogmaals benoemd dat de website zo snel mogelijk wordt ge-update en wordt vernieuwd.
10. Rondvraag
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-Is het zinvol om in een huis-aan-huis blad iets over zijn algemeenheid van de WVV te
vermelden.
Een bewoner heeft het convenant van de WVV opgevraagd. Hij heeft een klacht dat deze
slecht leesbaar is van mening dat het een discrepantie bevat. Hierbij wordt gedoeld op de
contacten en communicatie met de gemeente. De voorzitter legt uit dat het niet altijd gaat
zoals gewenst, maar dat de intentie er wel is.
Otto Huisman: Een speerpunt van de gemeente is de communicatie met zijn bewoners. Dit
begint nu zijn vruchten af te werpen.
-Visie2025 van de gemeente: Een afvaardiging van de WVV heeft deze avond bezocht. Er
komen ook nog avonden voor burgers. De voorzitter roept op om deze avond te bezoeken.
Is zinvol en interessant. Waar deze avonden toe leiden is nu nog niet bekend.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00 de vergadering.

