Conceptverslag van de Algemene Bewonersvergadering voor Bezuidenhout
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Bestuur:
Notulist:
Bewoners:

Woensdag 17 mei 2017
Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25
20.00 uur
De heren Snijders (voorzitter) en Tulling (penningmeester) en mevrouw
Schepel (secretaris)
Anne-Marieke Beerthuyzen
21 (volgens presentielijst)

1. Opening & Mededelingen
Door het warme weer zijn er weinig mensen aanwezig. Jacob opent de vergadering om
20.00 uur en heet welkom. Er zijn verder geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
3. Vaststellen verslag van de Algemene Bewonersvergadering van 13 juni 2016
Er zijn geen op- en aanmerkingen op het verslag en deze wordt als zodanig vastgesteld
onder dankzegging aan de notulist.
4. Jaarverslag over 2016
Mevrouw Schepel stelt zich voor als nieuwe secretaris. Zij legt uit dat het jaarverslag dit jaar
een ander format heeft. Zij informeert hoeveel vrijwilligers aanwezig zijn, dit blijkt meer dan
de helft van de aanwezigen te zijn.
Mevrouw Schepel licht er een paar werkgroepen uit: Leefbaarheid (pleinen), Duurzaam,
Bezuidenhout Oost- en Midden.
Troef Boer en de Uitgaansgroep zijn al zeer lang actief, respectievelijk 25 en 20 jaar.
Mevrouw Schepel zet uiteen wat het Wijkberaad heeft gedaan wat betreft de herinrichting
van het riool in Oost. Er is een foto depot geopend, bij schadegevallen liggen foto's dan in
depot bij de notaris. Per fase wordt een depot geopend. Door afspraken met de notaris kan
dit voor 10 euro per huis.
De Bezuidenhut: de aanwezigen vinden het iets om trots op te zijn als wijk. De "huiskamer"
van het Spaarwaterveld. Er is koffie en thee te koop, er zijn sanitaire voorzieningen, het
kan gehuurd worden kinderverjaardagen en voor lezingen en vergaderingen.
Ad Wouters geeft zijn complimenten aan Jacob Snijders voor de realisatie van de
Bezuidenhut.
5. Financieel verslag 2016
De heer Tulling (penningmeester) licht toe dat het verslag tegenwoordig uitgebreider is. Het
Wijkberaad heeft een goed jaar gehad. Er zijn verschillende bestemmingsreserves. De
eigen reserve is afgerond op € 60.000. Stel dat de subsidiestromen zouden stoppen, dan
moet het Wijkberaad minimaal 2 jaar door kunnen draaien om andere oplossingen te
kunnen vinden.
Een van de bewoners heeft een vraag over de “Werkgroep laad straat. De voorzitter legt
uit: dit betreft een model “Hagenaartje” om auto's elektrisch op te laden. Zo zou de wijk
binnenkort af zijn van palen en witte kruizen, een pasje kan langs het “Hagenaartje” gehaald
worden om het te activeren. De aanwezige bewoners zijn onder de indruk van dit idee.

Wethouder de Bruin zal uiteindelijk toestemming moeten geven. Het project zal
overgedragen worden aan de gemeente. (Advies vanuit ingenieursbureau). Bewoner:
patent op aanvragen. Het gaat het wijkberaad niet om eigenaarschap van het idee.
6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De penningmeester leest de verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie is
uitgevoerd door de heren Thijssen en Prinzen. De heer Thijssen doet het woord namens
hem en de heer Prinzen. De heer Thijssen licht toe dat de controle in mei 2017 heeft
plaatsgevonden, tezamen met de heer Prinzen. Het voorstel tot decharge aan het bestuur
wordt aangenomen. De nieuwe kascommissie voor het jaar 2017 zal bestaan uit de heren
Thijssen en Rahmani.
7. (Her)verkiezing bestuursleden
Een paar bestuursleden hebben hun functie neergelegd, nieuw in het bestuur is mevrouw
van Linden-Tol. Iedereen is akkoord met haar aanstelling.
Herverkiezing: statutair mag een bestuurslid 2 periodes van 3 jaar dienst doen. Er mag
ingestemd worden in een extra termijn van 3 jaar. De heer Snijders (voorzitter) heeft er al 2
termijnen op zitten en vraagt nu om een herverkiezing. De voorzitter is bereid om maximaal
nog 2 jaar erbij te doen, hij is unaniem herverkozen als voorzitter van het Wijkberaad.
Onder meer om Bezuidenhout Leeft te helpen opstarten.
De voorzitter licht vervolgens toe wat de werkgroep Bezuidenhout Leeft allemaal doet. Zij
houden zich onder meer bezig met de luchtkwaliteit, verkeersstromen en de leefbaarheid in
de wijk.
Een bewoner vraagt waar de extra woningen komen. Voorzitter licht toe waar eventuele
woningen gepland zijn; Grotiusplaats, Marialaan, Beatrixlaan en SoZa.
8. Rondvraag
Bewoonster: ambulances Theresiastraat, drama qua verkeersveiligheid.
Voorzitter: in de herinrichting is de onveiligheid van de Theresiastraat aangekaart, wordt
over gedacht om er een 30 km zone van te maken. Ook bij het De Eerensplein. Vanuit het
ingenieursbureau is het ook aan het verkeersbureau doorgegeven. Noodroutes:
Bezuidenhoutse weg, Juliana van Stolberglaan en Schenkkade.
Bewoner: de gemeente schrok ervan dat de bewoners het zo onveilig vonden.
Bewoner: wie is onze stadsdeelwethouder? Mevrouw Saskia Bruinis. Wellicht ontmoeting
op 30 juni aanstaande tussen Wijkberaad en de wethouder.
Voorzitter heeft een aanvulling: vorig jaar is de werkgroep burgerbegroting in het leven
geroepen: wat doet gemeente met geld en waar wordt het aan besteed? Dit was een pilot,
teruggekoppeld aan de gemeenteraad dat het geheel niet helder was. Er komt binnenkort
een nieuwe participatienota vanuit de gemeenteraad, daarin is onder meer Bezuidenhout in
opgenomen, dan kan de wijk zelf beslissen over het beschikbare geld. Hoe krijg je 15000
mensen hierin betrokken? Inzet van social media, etc. Inzet van financiële middelen voor
projecten. Bijvoorbeeld: geld te kort voor inrichting pleinen, stukje Spaarwaterveld, de
mensen keuzes laten maken, bijvoorbeeld door te gaan stemmen.
Er wordt sec een bedrag voor Bezuidenhout gereserveerd. Er zijn 6 wijken geselecteerd
voor deze pilot.
9. Sluiting
De voorzitter sluit het formele gedeelte om 20:45 uur.

