
Notulen Buurtvereniging

Author: Elske SB

Wie Functie

Wil Schuite Voorzitter

Elske Stellingwerff Secretaris

Angelika Voss Penningmeester

Thomas Lohse Spoorzone

Frans Postma Algemene zaken

Pim Knook Algemene zaken

Thom Raven Algemene zaken

Aanwezig

1-10-2016 Brenda, Elske, Jacqueline, Angelika, Thomas, Frans

13-12-2016 Brenda, Elske, Jacqueline, Angelika, Frans (Thomas ziek)

15-2-2017 Brenda, Elske, Angelika, Frans, Thomas

21-4-2017 Brenda, Elske, Thomas

14-6-2017 Brenda, Elske, Angelika, Frans, Thomas (deels)

22-8-2017

20-9-2017 Brenda, Elske, Angelika, Frans, Thomas, Rachel, Guy

22-12-2017 Brenda, Elske, Thomas, Frans, Angelika

25-1-2018 Elske, Thomas, Frans, Angelika, Pim

28-3-2018 Elske, Thomas, Frans, Angelika, Pim, Thom

28-6-2018 Elske, Thomas, Frans, Pim, Thom, Wil

16-10-2018 Elske, Thomas, Frans, Thom, Wil, Angelika

13-3-2019 Elske, Thomas, Frans, Thom, Wil, Angelika

Volgende vergadering

tbd

Distribution Bestuur, leden

Type of meeting Algemene bestuursvergadering

Sub. No. Date Subject Status Discussion / Action Who
Due /

Close Date
Act. / Dec. / Iss.

Algemeen

1.23 16-10-2018 buurtkrant open Wil coordineert Wil

1.24 16-10-2018 financien closed Buurtfeest -  moeten nog geld terug storten naar de gemeente Elske

1.25 16-10-2018 bestuur closed Thom Raven wordt toegevoegd aan het bestuur.

Gemeente

2,11 21-4-2017 Park open

Gebleken is dat de gemeente pas in 2022 zal starten met de aanleg van het park bovenop de spoortunnel. Elbert heeft 

hier al een brief over geschreven naar de gemeente. Frans gaat dit vanuit de buurtvereniging ook doen. Belangrijkste 

bezwaar tegen het zo laat aanleggen van het park is de overlast van stof. Elske heeft contact gehad met Martina (D66 

raadslid), en zij vertelde dat vanuit D66 en groenlinks ook al vragen gesteld zijn. Intussen is bekend geworden dat de 

gemeente het zandlichaam zal inzaaien, en er een pad van houtsnippers komt. Hier is op 03/05 mee gestart.

Update 15/6/2017 Gemeente heeft pad met houtsnippers gelegd, en ingezaaid. Er groeien nu kniehoge plantjes op het 

grootste deel. Gemeente kijkt of het mogelijk is om het park aan de zuidkant eerder aan te leggen. Eea is afhankelijk van 

bouwverkeer. Half september is meer duidelijkheid.

Update 20/09/2017 Gemeente is nog aan het onderzoeken of park eerder aangelegd kan worden. 

Update 22-12-2017 Ze zijn nog steeds aan het onderzoeken. Grond is wellicht niet geschikt voor langere periode. Dit 

wordt nog onderzocht. Daarnaast nog niet duidelijk of gebruikt moet worden voor bouwplaats.

Update 25-01-2018 Hans van der Giessen kan meedenken aan de tijdelijke invulling van het park. Frans neemt contact 

met hem op. 3 februari is inloop, dinsdag spoorzoneoverleg (ook over park). 6 februari Elske kennismaking Irma samen 

met Hans.

Update 28-03-2018: 3 april vervolgbijeenkomst. Thomas L neemt contact op met Irma. Doel is om dit overleg samen te 

trekken met spoorzone overleg. 

Update 28-06-2018: 88 reacties geweest op enquete park. Samengevat en rondgestuurd. 10 juli afspraak met mensen die 

aangemeld hebben om mee te doen. Frans en Thom Raven gaan hier naar toe.

Update 13-03-2019: Er komt een tijdelijke invulling van het park, Frans neemt deel aan de werkgroep.

Frans

2.19 22-12-2017
Bestemmings

plan
closed

Update 22-12-2017: werkgroep gestart. 2e informatieavond geweest. Wisselende reacties, bouwhoogte enigszins 

aangepast. Verkeerssituatie niet goed, gevaarlijke ontsluiting van de wijk. 

Voorstel ontsluiting van de wijk gemaakt om tussen park en sluitsteen gebouw een weg te maken. 

Zienswijze wordt ingediend op individuele basis, deadline eind januari. 

- Bebouwing overkant park. Willen garanties dat niet volledig bebouwd wordt. 

- Te hoge (brede) toren sluitsteen toren. Niet goed voor bezonning.

- Ontsluting wijk tussen park en sluitsteen.

- Bestemming onderwijs onderkant toren. Kan overlast veroorzaken, en verkeersveiligheid in het geding.

Buurtvereniging betaalt advocaat (is al gebeurd, zit in pakket, Habitat). Werkgroep maakt voorzet voor zienswijze. Wordt 

verspreid onder de buurt, zodat mensen zelf ahv voorzet zienswijze kunnen indienen.

Zienswijze staat op website. Vanuit buurtvereniging wordt ook een zienswijze indienen. Brenda moet tekenen. Frans regelt

Ongeveer 40 zienswijzen zijn vanuit de buurt ingediend.

Politiek is ook ingezet, in voorjaar wordt besproken in de raad. Met VVD is gesproken. Christenunie wordt nog gesproken. 

Contact gelegd met pers. AD, Delftse post

Petitie voor de raad beslist is ook verstandig.

Frans

closed

Update 28/03/2018: Stand van zaken tot nu toe gepresenteerd tijdens ALV. 

21 feb is nieuwste plan gepresenteerd door de gemeente, met laatste wijzigingen. Sluitsteen is deels minder hoog 

geworden, net als blokje haring, en overzijde park. Sluitsteen is qua vorm ook aangepast.

Belangrijkste openstaande punten zijn:

- Schaduw en windwerking (vanwege sluitsteen veld 7)

- Verkeer vanuit wijk

Plan verder vanuit gemeente:

- Resultaten onderzoeken en beantwoorden zienswijzen

- Wijzigingen nav zienswijzen opnemen in bestemmingsplan

- Bestemmingsplan ter besluitvorming naar B&W

- Besluit door B&W

- Evt beroep

Plan vanuit werkgroep:

- Voorstel met alternatieven rond veld 7 en 11 voor verkeer en bebouwing

- Benaderen raadsleden en inspreken in commissie

- Eventueel contact met pers (uiterlijk 2 weken voordat plan naar de raad gaat)

- evt mogelijkheid tot beroep

Update 28-06-2018: 11 september komt het in de gemeenteraad. Voor de zomervakantie afspraken maken voor na het 

reces. 

closed

Update: 16-10-2018: Gemeenteraadsleden zijn nog niet benaderd, is nog wel het plan. Er is nog geen Nota van 

zienswijzen vanuit de gemeente gekomen. Spreekrecht in gemeenteraad willen we ook gebruiken. 

Update: Afgesloten, zie jaarverslag 2018
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2.23 28-3-2018
Zuideinde 

gebouw
open

Er is een brief rondgebracht over de voorgenomen nieuwbouw lokatie abstwoudseweg / zuideinde. Er komt een 

inloopbijeenkomst in mei. In april komt hier een uitnodiging voor. 

Elske stuurt een mail om contact te leggen.

Update 28-06-2018: Grond is nog niet aangekocht door project ontwikkelaar. De workshop is uitgesteld. De hoogte lijkt 

meer een rekenmodel dan een werkelijk plan. Margie Burger is verantwoordelijk vanuit productie. Thom Raven heeft haar 

gesproken.

Update 16-10-2018: Intussen is de grond wel aangekocht door de project ontwikkelaar. De workshop is geweest. Er is 

vanuit de buurtvereniging een brief rondgestuurd. Bewonersvereniging zuideinde wordt actief op de hoogte gehouden: 

"W.E. van Manen" <w.van.manen6@kpnplanet.nl>

Update 13-03-2019: Er zijn verschillende overleggen geweest. Binnenkort komt een werk bijeenkomst

2.24 28-6-2018 Wateroverlast closed

Fietsstraat zuideinde ligt 15cm hoger dan vorige. Daarnaast loopt het water niet richting de kade, maar richting de 

woningen. Veel overlast. Abtswoudseweg en laan van Braat hebben ook veel overlast gehad. 

Vanuit de buurtvereniging willen we ondersteunen, maar ze moeten ook vooral zelf klachten indienen bij de gemeente.

Plan:

1. Lex (overlasthebbende) en Thom Raven gaan op zoek naar een waterbouwkundige om te onderzoeken of de 

afwatering aan de normen voldoet.

2. Bericht op website en ditjes en datjes zetten + evt flyeren in zuideinde / abtswoudseweg / laan van braat of mensen 

overlast in huis hebben gehad. Inventariseren. 

Probleem bij Lex is opgelost door de gemeente. Andere klachten zijn op andere manieren opgelost.

Elske

2.25 16-10-2018
fietsstraat 

zuideinde
closed

Er is een enquete gehouden over de fietsstraat. Resultaten worden meegenomen in volgende discussies over 

bestemmingsplannen in de buurt.
Thom

Activiteiten

3.14 28-3-2018 Groene daken open Thomas schrijft stukje voor buurtkrant over daktuinen Thomas

3.15 16-10-2018 oud en nieuw closed oud en nieuw borrel organiseren. Thomas regelt soort gluhwein. Elske

3.16 16-10-2018 halloween closed Halloween klein feestje wordt georganiseerd. Elske

3.17 13-3-2019 Basket open

Basket op voetbalveldje.

Lennard Regelink (DL 17) is initiatief gestart om Basket op voetbalveldje te plaatsen. 

Bestuur vindt het een leuk idee. Eventueel zou het ook op de tijdelijke inrichting in het park meegenomen worden. 

Frans brengt in bij de tijdelijke inrichting van het park.

Voor voetbalveldje moet er geen bezwaar zijn van directe omwonenden. 

Angelika geeft terugkoppeling aan Lennard.

Frans / 

Angelika

3.18 13-3-2019 Buurtfeest open Elske en Pim organiseren buurtfeest, samen met Chantal en Kirsten

3.19 13-3-2019 Pasen open Elske organiseert vast wel een eitjes zoek evenement.

ALV

4.01 13-3-2019 Duurzaamheid in de wijk. Vrijwilliger zoeken.

4.02 13-3-2019 open

Datum 20-03-2019

start 20.30. 20.00 bestuur aanwezig bij Huszar

 

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling notulen (2018 en juli 2018)

3. Jaarverslag bestuur - Wil neemt door

- Jaarverslag bestemmingsplan - Thom Raven (aanvulling vanuit Thomas Lohse)

- Jaarverslag tijdelijke invulling park - Frans Post

4. Financiele stukken - Angelika

- Nieuwe leden kascommissie nodig (2 leden, 1 reserve)

- Nieuwe penningmeester (Angelika stopt) inclusief ledenadministratie

5. Detachering bestuur

6. Herverkiezing bestuurslid Thomas Lohse en  verkiezing Thom Raven

7. Verkiezing leden kascommissie

8. Activiteiten 2019 - Elske
13-3-2019 open Thom Raven schrijft nog jaarverslag over werkgroep ruimtelijke ordening Thom
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