Notulen jaarvergadering Wijkbelangenvereniging Vijfde Verloting (WVV) 2015
Aanwezig van het bestuur: Marcel Brouwer (voorzitter), Paul Kamp (secretaris), Gert Klinker, Ies van
Rij (penningmeester).
Datum:
Locatie:

17 maart 2015
’t Dorpshuus NijRoon
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Opening
Marcel Brouwer opent de vergadering en heet iedereen welkom
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Financiën
Marcel Brouwer stelt voor om Ies Van Rij aan te nemen als nieuwe penningmeester als
opvolger van Carolien Doornbos. De aanwezige leden geven hier toestemming voor.
Ies stelt zich voor aan de leden en in samenwerking met Carolien heeft hij het financieel
jaarverslag 2014 gemaakt en presenteert dit aan de leden. De inning van de contributie is
eind 2014 gedaan en van ongeveer 30 leden is op dit moment de contributie nog niet
ontvangen. Ongeveer de helft daarvan heeft ook vorig jaar niet betaald en de
penningmeester vraagt daarom aan de leden of hij een brief mag opstellen om de niet
betalende leden te vragen alsnog de contributie over te maken en indien de betaling uitblijft,
deze uit te schrijven als lid. De leden geven hier toestemming voor. Ook stelt de
penningmeester voor, namens het bestuur, om infoborden te mogen plaatsen bij 2 ingangen
van de wijk. Op deze infoborden zouden aankondigingen van activiteiten medegedeeld
kunnen worden. Er wordt inzicht gegeven in de eventuele kosten en de leden reageren
positief.
Ron Klingenberg heeft samen met Arthur van Hulst de kascontrole op zich genomen en geeft
aan dat het financiële overzicht er goed uit zag en stelt tevens uit naam van Arthur voor om
de penningmeester decharge te verlenen.
Aangezien het voor Ron de laatste keer was om in de kascommissie te zitten zijn we op zoek
naar een nieuw lid binnen de kascommissie.
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Vijveronderhoud
Marcel Brouwer geeft hiervoor het woord aan de voorzitter van de vereniging in oprichting
Vereniging Vijveronderhoud Vijfde Verloting, Ton Hallegraaf. Hij legt uit dat de vijvers in de
Vijfde Verloting aan het verzanden zijn en dat er groot onderhoud in de vorm van baggeren
uitgevoerd zal moeten worden. De gemeente heeft aangegeven dat zij het baggeren en
maaien de eerste keer voor haar rekening wil nemen maar dat de aanwonenden daarna zelf
verantwoordelijk zijn voor zowel het groot als klein onderhoud van de vijvers. De
aanwonenden en de gemeente zullen dus afspraken moeten maken over het langdurig
onderhoud. De vereniging zal het financiële gedeelte en de uitvoering regelen waarbij de
gemeente ook 30% bijdraagt aangezien zij van 30% van de vijvers eigenaar zijn. De gemeente
zal de handhaving doen en aanwonenden die niet aan de onderhoudsvereisten voldoen
krijgen een rekening. In het najaar zal de gemeente het baggeren en maaien uit laten voeren.

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld in hoeverre het waterschap zeggenschap heeft over
de vijvers. Het bestuur zal dit uitzoeken
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Speelveld Tonkensven / Riesven
De gemeente heeft aan de WVV laten weten nieuwe speeltoestellen te willen plaatsen op
het speelveldje bij de Tonkensven / Riesven. De WVV heeft de omwonenden gevraagd om
samen met hen en de gemeente te overleggen hierover. De gemeente stelde een nieuw plan
voor waarbij het thema is ‘waterelementen en natuurlijk spelen’. Zowel de bewoners als de
WVV heeft positief gereageerd over het plan. Marcel toont een schets van het plan en geeft
een nadere toelichting.

5

HOV status
In opdracht van de gemeente wordt er gekeken hoe door verbetering van de bus route naar
Groningen het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt kan worden voor de inwoners. Het
streven hierbij is de route van begin- tot eindpunt in 27 minuten is af te leggen. Uiteindelijk
zijn er 3 varianten overgebleven. De zogenaamde voorkeursvariant is variant 3, de huidige
route maar dan met een eindhalte aan de Vijfde Verloting. Eventueel zijn alternatieven
daarop: dezelfde route maar dan met een verlenging tot aan de Kastelenlaan of tot aan de
Dorth. De voorkeur van de gezamenlijke wijkverenigingen gaat uit naar de variant tot aan de
Dorth waarbij de lus wordt doorgetrokken via de Maatlanden. Op 30 maart is er een
informatie bijeenkomst voor de bewoners.
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Wijkschouw / landgoed Terheyl
Gert Klinker geeft aan dat na overleg met de gemeente is besloten om de wijkschouw vanaf
dit jaar 1 keer per jaar te doen in plaats van 2 keer. Na een oproep In 2014 zijn er 17
opmerkingen / klachten over de wijk naar voren gekomen. Tijdens de wijkschouw zijn deze
bekeken, besproken en de gemeente zou hier opvolging aan geven. Tot op heden is dit
echter nog niet gebeurt. Er is nu afgesproken dat de wijkschouw dit jaar niet in het voorjaar
maar in het najaar zal zijn zodat de afspraken die gemaakt zijn door de gemeente kunnen
worden nagekomen.
Er is subsidie beschikbaar om het gebied richting Terheyl te ontwikkelen. De WVV heeft
daarbij aangegeven dat het fijn zou zijn als het gebied beter bereikbaar wordt vanuit de wijk.
Daardoor zal het geschikter zijn voor recreatie vanuit de wijk. Er wordt hierover gesproken
met de eigenaren Het is de bedoeling dat er een Landgoed zal worden ingericht op de plaats
waar nu de vervallen boerderij staat.
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Terrein Carré
Het terrein Carré heeft al geruime tijd te maken met wateroverlast tussen het Rietveld en
Jonkersveld. Gert geeft aan hierover meerdere malen contact te hebben gehad met
meerdere instanties die echter nog niet tot resultaat hebben geleid. Inmiddels heeft hij ook
contact gehad met de Wind Groep en zij hebben de toezegging gedaan dat dit binnen 6
weken zal worden opgelost. Vanuit de leden komt de suggestie om de aanwezige paal, ter
voorkoming van autoverkeer, te verplaatsen.
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Jaar agenda
*
Wijkschouw. De wijkschouw zal, zoals eerder aangegeven, in het najaar zijn.
*
Buurtschoonmaakdag. Het plan is om binnen de wijk een schoonmaakdag te houden
op een zaterdag(ochtend) waarbij de wijkbewoners de wijk ingaan om alle
aanwezige zwerfafval op te ruimen. Over het hoe en wanneer zal nog
gecommuniceerd worden.
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*

*

Door de aanwezig leden wordt opgemerkt dat het vooral bij de schelp regelmatig een
rotzooi is en wordt er gevraagd om meer afvalbakken. Gert stelt dat er waarschijnlijk,
in het kader van de bezuinigingen, geen extra afvalbakken zullen worden geplaatst.
Hij stelt voor in dit geval foto’s te maken en deze te sturen naar de gemeente.
Nationale buitenspeeldag. De nationale buitenspeeldag zal dit jaar zijn op 10 juni en
daarom organiseert de WVV ook dit jaar weer op die datum een straatspeeldag. Of
deze ook daadwerkelijk door kan gaan is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat
zich opgeeft. Aan iedereen wordt dus het verzoek gedaan om zich hiervoor
beschikbaar te stellen.
Stratenvolleybal. Ook dit jaar zal er aan het eind van de vakantieperiode een
stratenvolleybaltoernooi worden georganiseerd. De exacte datum is echter nog niet
bekend.
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Aanvulling gezocht
*
Secretaris. Paul Kamp heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als secretaris
van de WVV. Wel zal hij nog hand en spandiensten verrichten en de website beheren. Marcel
bedankt Paul voor zijn jarenlange inzet als secretaris en overhandigt hem een present. Als
gevolg hiervan is de WVV op zoek naar een nieuwe secretaris. Daarom wordt de oproep
gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen als secretaris.
*
Vrijwilligers gezocht voor de straatspeeldag op 10 juni
*
Bestuursleden gezocht. De WVV is niet alleen op zoek naar een nieuwe secretaris
maar kan ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening, sociaal wijkbeheer,
algemene zaken e.d. versterking gebruiken.
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Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag wordt er opgemerkt dat de verantwoordelijkheden steeds meer bij de
bewoners komen te liggen in plaats van bij de gemeente. De vraag wordt gesteld of het
bestuur van de WVV zich daarom meer zou moeten richten op de bewoners in plaats van op
de politiek. Het bestuur stelt dat de vereniging is opgericht om de belangen te behartigen van
de bewoners naar de gemeente toe. Maar mede gezien de nieuwe participatiewet zal het
bestuur er over moeten nadenken hoe zij hier een rol in zou kunnen vervullen.
Marcel bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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