
ALV Buurtvereniging Delftzicht 
Datum: 20-03-2019

Bestuur

Aanwezig:
Bestuur 
Een aantal mensen die ik vanwege de privacy wetgeving niet bij naam mag noemen. 

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend om 20.35 en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Notulen ALV maart 2018 en juli 2018
Zowel de notulen van de ALV van maart 2018 als van juli 2018 zijn vastgesteld

3. Jaarverslagen
Jaarverslag bestuur
De voorzitter licht het jaarverslag toe. Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag werkgroep ruimtelijke ordening
Iemand van de wergroep ruimtelijke ordening licht in een presentatie het jaarverslag van de 
werkgroep Ruimtelijke Ordening Delftzicht toe. 
Tijdens de presentatie komt er uit de aanwezigen bij de ALV veel bijval over het aankaarten van de 
onveilige situatie van de ontsluiting van de buurt (de S-bocht kruising Engelsestraat – 
Abtswoudseweg) en de fietsstraat Hooikade door de werkgroep. 
Waardering wordt uitgesproken voor de commissie en het bereikte resultaat.

Jaarverslag tijdelijke invulling park
Iemand anders van de werkgroep ruimtelijke ordening licht in een presentatie het jaarverslag over 
het tijdelijke park toe. 
Vraag: Is er een hondenuitlaatplek voorzien?
Antwoord: Helaas is het niet gelukt dit mee te nemen.
Vraag: Is de hoogte van het talud blijvend?
Antwoord: Ja
Vraag: Komen er opgangen naar de bovenkant van het talud?
Antwoord: Ja, op 3 plekken. Op 1 van deze plekken is ook mogelijkheid om met een kinderwagen 
of rolstoel omhoog te gaan.
In de tijdelijke invulling van het park komen verschillende plekken voor initiatieven vanuit de 
buurt. Hier wil de gemeente ook aan meebetalen (niet volledig).
Vraag: Hoe gaan we de initiatieven vanuit de buurt reguleren / organiseren?
Antwoord: Hier is nog geen oplossing voor.
Vraag: Is er al gepolst bij de bewoners van de engelsestraat hoe ze over de initiatieven denken?
Antwoord: Dit is niet het geval, aangezien er ook nog geen concrete initiatieven zijn. 
Iemand uit de buurt biedt aan dat contact met zijn vrouw opgenomen kan worden om een deel van 
de proeftuin wellicht overgepoot kan worden. 
Vraag: Hoe komt het bouwhek tussen de tijdelijke inrichting van het park en de bouwplaats eruit te 
zien?
Antwoord: Dit wordt een hek van ongeveer 2 meter hoog, met klimop begroeid. 
Vraag: Blijven de bomen aan de engelsestraat staan?
Antwoord: Hier is nog geen beslissing over, maar de wens is wel uitgesproken.

4. Financiele stukken



De penningmeester licht de financien toe. 
Het aantal leden is gegroeid van 187 begin 2018 tot 193 leden op 31-12-2018.

Vraag: Moeten we wel geld reserveren voor initiatieven in de tijdelijke invulling van het park? Het 
zou logischer zijn als de gemeente dit volledig financiert, zeker als compensatie voor de uitstel van 
het park van 7 jaar.
Antwoord: Zo staan de zaken er nu eenmaal voor. We hebben al veel bereikt mbt de tijdelijke 
invulling van het park, en de financiele situatie van de buurtvereniging is goed genoeg om hier aan 
bij te kunnen dragen.

De kascommissie heeft de financiele stukken gecontroleerd en goedgekeurd.
De jaarafrekening 2018 en begroting voor 2019 worden door de ALV goedgekeurd.

5. Decharge bestuur
Decharge bestuur is verleend.

6. (Her)verkiezing bestuursleden
De penningmeester zal volgend jaar aftreden als bestuurslid. Een oproep wordt gedaan voor een 
nieuwe penningmeester. 

Iemand uit het bestuur is herverkozen voor de komende 3 jaar met 18 voor en 1 onthouding van 
stemming.
Tiemand anders is unaniem verkozen voor de komende 3 jaar.  

7. Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid. Volgens de statuten mag een lid van de
kascommissie niet langer dan drie jaar achter elkaar zijn/haar taak vervullen. Er wordt daardoor
voor twee leden ) vervanging gezocht. Iemand stelt zich verkiesbaar voor de kascommissie. 
Additionele leden zijn niet gevonden. Om te voorkomen dat de kascommissie niet compleet is 
wordt iemand gevraagd of hij zich opnieuw als reservelid ter beschikking stelt. Hiermee stemt hij of
zij in.

De volgende leden van de kascommissie zijn unaniem verkozen:
Iemand 1
Iemand 2
Iemand 3 (reserve-lid)

8. Activiteiten 2019
Gezellige activiteiten
De volgende gezellige activiteiten worden waarschijnlijk gepland:

– Paaseieren zoeken. Iemand biedt zich aan als vrijwilliger
– Buurtfeest 
– Halloween
– Oud en nieuw borrel

Vanuit een bewoner komt de feedback op het buurtfeest dat als er bijvoorbeeld een barbeque of 
catering zou zijn voor het avondeten, en een wijnproeverij dat dit wellicht wat meer volwassenen 
zou aan trekken. 

Werkgroep ruimtelijke ordening
De werkgroep ruimtelijke ordening gaat komend jaar door met de gesprekken met de gemeente mbt
de volgende onderwerpen:

– Ontsluiting van de wijk



– Veiligheid van de fietsstraten
– Bouwplannen langs de Abtswoudseweg

Hier worden additionele leden voor gezocht. Iemand wil incidenteel wel meehelpen / meedenken, 
maar heeft geen tijd voor volledig lidmaatschap. 

Tijdelijke invulling park
Dit jaar wordt het tijdelijke park ingevuld, iemand blijft hierbij betrokken vanuit het bestuur.

Vanuit de buurt is de vraag gekomen of er een basket op / bij het voetbalveldje kan komen. Van 
direct omwonenden is hier bezwaar op, aangezien er nu al regelmatig overlast is bij gebruik van het 
voetbalveldje. Angst bestaat dat met een basket dit erger wordt. 
Voorstel is om een basket op te hangen in het tijdelijke park. Dit wordt, ondanks een paar bezwaren,
als een goede oplossing gezien. Na een half jaar zullen we het evalueren. 

Spoorzone overleg
Drie bestuursleden blijven deelnemen aan het spoorzone overleg met de gemeente.

9. Rondvraag:
Vraag: Kan de gemeente huisregels ophangen bij het speelveld? Hierin kan staan dat na 22:00 geen 
gebruik meer gemaakt mag worden van het veldje. 
Antwoord: Het bestuur zal het opnemen met de gemeente.

Vraag: Er komt vrij veel kunstof afval van het kunstgras in het speeltuintje en voetbalveldje af. Zou 
hier een milieuvriendelijker alternatief voor zijn?
Antwoord: Het bestuur zal het opnemen met de gemeente.

Vraag: In de drukkerijlaan is na het schoonmaken van de voegen in de straat de wateroverlast nog 
niet opgelost. Kan hier iets aan gebeuren?
Antwoord: Maak hier foto's van als de straat blank staat, dan kunnen we het monitoren en 
terugkoppelen aan de gemeente. 

Sluiting 22:30


