
Algemene ledenvergadering 25 maart 2019 
 
Aanwezig: 
Het bestuur;  Voorzitter: Ruud Miedema, Penningmeester: Matthijs van Waveren,  
Notulist en algemeen lid: Janna Struiksma, Algemene leden: Allard Steenstra, Margriet Dankert, 
Albert van Dijk. 
Secretaris Rixt van der Meulen kon niet aanwezig zijn. 
Naast het bestuur waren er ongeveer 60 leden aanwezig.  
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom.  
 
2. Mededelingen 
Aandachtspunten uit Wijkprogramma 2019 Bilgaard 
• Ontwikkeling woonplan Eeskwerd 
• Herontwikkeling gebied rond voormalig UPC gebouw 
• Groot onderhoud fietspad Amacitiapad 
• Groot onderhoud rijbaan Brandemeer 

 
3. Verslag ALV 17 april 2018 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.  
 
4. Verslag bestuur wijkvereniging 

Acties: 

• 7 maal bijeen geweest voor een vergadering 

• Faciliteren voor de bijeenkomst werkgroep Energietransitie 

• Diverse acties activiteitencommissie:  zie verslag  

• Contact met gemeente over bomen kappen i.v.m. essentak sterfte 

• Contact met gemeente over verstrekte omgevingsvergunning 4 zeecontainers 
 

Activiteiten 

• Nieuwjaarsduik; Vorig jaar 5 deelnemers. Dit jaar deden er 30 mensen mee! 

• Walking dinner 

• Paasei zoeken  

• Buitenbios 

• Wijkfeest: fietsen, insektenhotel en vlinders maken, bosexcursie. Afgesloten met de pub 
quiz en de picknick aan de EE.  

• Informatie avond energietransitie 45 personen.  

• Workshop energietransitie 
 

5. Benoeming bestuursleden 
Ruud Miedema  treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor zijn 
inzet. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter en andere bestuursleden. Mensen 
worden van harte uitgenodigd om eens een vergadering bij te wonen of voor een 
informerend gesprek.  
Matthijs van Waveren zal de positie van voorzitter waarnemen.  
 

6. Jaarrekening 
Matthijs licht de cijfers toe. 



De Kascommissie bestaande uit Johann Willem de Groot en Sipke Woudstra hebben de 
jaarcijfers goedgekeurd en decharge is verleend. Daarnaast is er advies gegeven met 
betrekking tot de registratie en AVG bestendigheid van het ledenbestand 
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Erik van Veen en Sipke Woudstra. 

 
7. Lustrumfeest 

Het lustrumfeest zal gehouden worden in het weekend van 6 juli. Er wordt gestreefd naar 
een programma met voor ieder wat wils zoals volleybal, een dropping, spelletjes voor de 
kinderen en een feest in de tent.  
Er zijn vrijwilligers nodig om alles te kunnen organiseren. Mensen worden van harte 
uitgenodigd mee te helpen.  
 

8. Omgevingsvergunning 
Peter Schuurman ligt de plannen toe namens de projectgroep natuurontwikkeling. Er is een 
stichting in oprichting. Er is vergunning verleend voor een buitencentrum en rustpunt. Het 
beheer zal liggen bij de stichting met behulp van vrijwilligers.  
Er zullen activiteiten worden georganiseerd voor groepen van maximaal 10 mensen, gericht 
op de natuur.  
Vergunning is afgegeven 7 december 2018 
 
Reacties uit de zaal: 
- Jammer dat er strijd is in het Havankpark 
- Vraag: wie heeft de vergunning aangevraagd? Peter heeft de vergunning aangevraagd. 

Stichting in oprichting is verantwoordelijk. 
- Het terrein zal vrij toegankelijkheid zijn. 
- Er zijn opmerkingen over de grootte van het gebouw en omliggend terrein. De eerste 

tekening ging over een kleiner gebouw. 
- Wat was de aanleiding? Peter is enthousiast geworden door zijn betrokkenheid bij de 

wintersportclub. Hij zou graag meer verbindende activiteiten willen organiseren gericht 
op natuur voorlichting en beter gebruik maken van het bos.  

- Subsidie is verstrekt voor het integrale plan. 
- Is het ook de bedoeling om inkomsten te genereren? Nee, activiteiten moeten 

laagdrempelig zijn en niet commercieel.  
- Vrijwilligers zorgen voor het beheer. 
- Hoe betaal je het onderhoud? Door te sparen en door gebruik van vrijwilligers.  
- Is de parkeerplaats niet betere plek? Nee, hiervoor is niet gekozen omdat dit minder in 

het bos is en een ander gevoel oproept. Daarnaast moet een rustpunt aan een fietsroute 
liggen. 

 
Toelichting bestuur: 
Het bestuur is de afgelopen jaren geïnformeerd door Peter over de plannen. Via de ALV 2 jaar 
geleden en in de nieuwsbrief zijn ook de leden van de wijkvereniging op de hoogte gehouden.  
Toen de vergunning is afgegeven hebben een aantal leden gevraagd of de wijkvereniging bezwaar 
zou kunnen aantekenen. Omdat het niet haalbaar was om tijdig een bijzonder algemene 
ledenvergadering te organiseren heeft het bestuur ervoor gekozen om een pro-forma bezwaar in te 
dienen om vervolgens de leden te raadplegen en om mandaat te vragen.  
Er is bij de gemeente een verlenging van de termijn aangevraagd. Een reactie heeft lang geduurd. 
Daarom toch de pro-forma omgezet in een bezwaar omdat ook deze termijn verliep. Het bezwaar 
zou worden ingetrokken als de meerderheid van de leden dit willen.  
 
 
 



Reacties zaal: 
- Het bestuur had de leden kunnen informeren over de mogelijkheid van individueel 

bezwaar maken. (Nb. Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan) 
- De wijkvereniging heeft juist een bindende de functie. Dit splijt alleen maar. Ieder kan 

individueel bezwaar maken, dat is niet aan de wijkvereniging.  
- Het bestuur komt niet over als onpartijdig, Ik voel me niet vertegenwoordigd. 
- Raadpleging vooraf was beter geweest.  
- Waarom vanuit het bestuur als mensen individueel kunnen bezwaar indienen. Dit is 

gevraagd door een aantal leden. Als vereniging sta je mogelijk sterker. 
- Waardoor is verwarring ontstaan? Er zijn verschillende invullingen gegeven aan onder 

meer de term kleinschaligheid.  
- Bijzonder dat er laat bezwaar aangetekend is. Bestuur was al 2 jaar meegenomen in het 

plan.  
 

 
In de zaal wordt het voorstel gedaan om de stemming in te trekken om splitsing te voorkomen in de 
wijk. Doel verbinding vindt men belangrijker.  
De vergadering wordt geschorst en het bestuur trekt zich terug om te overleggen.  
Na overleg komt het bestuur met het volgende: Het bestuur heeft advies van de leden overgenomen 
en trekt het bezwaar in. 
Peter wordt succes gewenst met zijn plannen 
 

9. Rondvraag 
Geen vragen 

 


