Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Belanghebbenden de Leyens
donderdag 5 februari 2015 bij Wim Tijbosch (van Schendelhove 9)
Aanwezig: 5 bestuursleden en 8 leden

1.

Opening
- De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en verwelkomt iedereen.

2.

Verslag ledenvergadering 6 februari 2014
- Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Terugblik 2014
- De voorzitter geeft een terugblik op 2014 en constateert dat er weer veel gebeurd is:
er waren diverse activiteiten (drakenbootvaren, workshop bloemschikken, bezoek
Westlands Museum, kerstborrel), er is een tent van 4 x 8 m aangeschaft, de Kidsclub
organiseerde het paasfeest, Sint Maarten en het Sinterklaasfeest, de pensionado’s
hielden de wijk schoon, de Tool-o-theek werd goed gebruikt, er werd onderzoek
gedaan naar ‘asbestverdachte’ vensterbanken en platen op de vliering boven de
garage (dit bleek gelukkig loos alarm), we startten een WhatsApp-groep en een
Facebook-pagina, we brachten diverse Nieuwsbrieven uit (met o.a. informatie over,
architect Ton Alberts, de energiebespaarregeling, de plannen rond het Integraal
Kindcentrum en het stoppen van de bewonersschouw), informatie uit de Nieuwsbrief
werd op de site geplaatst, samen met foto’s van activiteiten, en tot slot kregen de
leden voor de 38e keer een afrikaantje met Koningsdag.

4.

Financieel verslag 2014
- De voorzitter meldt dat de kascommissie de boeken en bescheiden heeft
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester geeft een toelichting. Het
financieel verslag wordt goedgekeurd.

5.

Begroting 2015
- De penningmeester geeft een toelichting. De begroting wordt goedgekeurd.

6.

Nieuwe naam vereniging
- De voorzitter gaat in op de huidige verwarrende naam, op de nieuwe “Buurtvereniging
Buytenwegh De Leyens” (opvolger van de Hoveniers), op het voorstel om de naam
van de vereniging te wijzigen in “Bewonersvereniging Albertshoven” (een eerbetoon
aan onze architect en een verwijzing naar de hovenbuurt) en op de ontvangen
positieve respons op het voorstel. In het logo verandert alleen de naam. Het is
waarschijnlijk mogelijk om de statuten via internet voor € 300 te wijzigen. Na e.e.a.
besproken te hebben, stemmen alle aanwezige leden in met de naamswijziging.
- Omdat er onvoldoende leden aanwezig zijn om de statuten te kunnen wijzigen, is
inmiddels een nieuwe vergadering uitgeschreven op 26 februari 2015. Leden zijn dan
welkom maar het bestuur kan dan formeel ook zelf de naam wijzigen.
- Afgesproken wordt om de nieuwe naam alvast op te nemen in de nieuwe
gemeentegids (gegevens daarvoor moeten uiterlijk 9 februari 2015 worden
doorgegeven).
- De voorzitter stelt voor om de nieuwe naam te presenteren met een boekje "40 jaar
Albertshoven" met bijvoorbeeld een voorwoord van een vertegenwoordiger van het
architectenbureau en van de wethouder. Het bestuur werkt dit idee verder uit.

7.

Nieuw huishoudelijk reglement
- De voorzitter geeft aan dat het huidige huishoudelijk reglement gewijzigd moet
worden i.v.m. de nieuwe naam maar dat dit bovendien erg verouderd is. Het nieuwe
reglement wordt besproken. Afgesproken wordt om in artikel 5 de zin dat alleen leden
lid kunnen zijn van een commissie of een werkgroep, te schrappen. Het nieuwe
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld (onder de voorwaarde dat de naam van de
vereniging op 26 februari 2015 wordt gewijzigd).

8.

Activiteiten 2015
- Een van de leden suggereert om meer te gaan doen met het thema verduurzaming
(collectief inkopen zonnepanelen etc.). Afgesproken wordt om een werkgroep in te
stellen en een oproep in de Nieuwsbrief te doen. In ieder geval maken André de
Groot en Jaap Hoefsloot lid uit van de werkgroep.
- Naast de activiteiten van de Kidsclub, de feestelijke presentatie van het boekje "40
jaar Albertshoven" zijn er verder geen ideeën m.b.t. activiteiten.

9.

Belangenbehartiging
- Een van de leden merkt op dat het jammer is dat een aantal niet-leden ten onrechte
lid is van de WhatsApp-groep.
- Er zijn -afgezien van het thema verduurzaming- verder geen ideeën m.b.t.
onderwerpen voor belangbehartiging.

10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting
- Een van de leden vraagt naar de stand van zaken rond de verbouwing van de school.
Dit is onbekend. Afgesproken wordt dat het bestuur navraag bij de gemeente doet.
- Een van de leden vraagt naar de stand van zaken rond het geplande outletcentrum
en de gevolgen voor de parkeerdruk. Geconstateerd wordt dat het nog om voorlopige
plannen gaat en dat we de ontwikkelingen goed moeten volgen.
- Een van de leden vraagt waarom de Nieuwsbrief zowel digitaal als op papier wordt
verspreid. De voorzitter geeft aan dat het slechts gaat om een paar A4-tjes extra per
jaar voor degenen die liever geen papieren versie ontvangen, maar dat het te
bewerkelijk is om een keuzemogelijkheid te bieden om geen papieren versie te
ontvangen.
- Een van de leden meldt dat hij het jammer vindt dat de bewoners soms het houtwerk
van de woningen helemaal wit schilderen, hetgeen niet past bij onze woningen. Hij
wijst erop dat onze wijk volgens de gemeente valt onder “welstandsintensief beleid”.
Afgesproken wordt om hier in de Nieuwsbrief aandacht aan te schenken.
- Volgens een van de leden wordt de Marsmanhove steeds drukker en onveilig voor
voetgangers en fietsers die uit de Staringhove komen. Het is in ieder geval belangrijk
om de bosschages laag te houden. Hij heeft de gemeente verzocht om maatregelen
te treffen. De vergadering acht een veilige verkeerssituatie ter plekke belangrijk. De
reactie van de gemeente wordt afgewacht.
- De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur.
Wim Tijbosch
6 februari 2015

