Prorail-presentatie ALV gecancelled

Bekijk de webversie

Algemene ledenvergadering 26 november
In de vorige nieuwbrief werd aangegeven dat er aansluitend aan de Algemene
Ledenvergadering een presentatie zou zijn over de ontwikkelingen van het stationsgebied
Driebergen-Zeist.
Helaas zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor de presentatie niet kan doorgaan,
die houden jullie van ons tegoed.
We houden het dus bij de ledenvergadering, en daarna drinken we met z'n allen nog een kopje
koffie of een glaasje.
Aanvang:
Ledenvergadering 20.00 uur
Locatie:
Binnenbos, Hoog Kanje 186

Agenda ALV 2019
Agenda Algemene ledenvergadering 26 november 2019,

1. Opening en mededelingen van het bestuur
2. Notulen van de ALV van 30-11-2018
2. Financieel verslag 2018-2019 , incl. verklaring van de Kascontrolecommissie
3. Inhoudelijk verslag 2018-2019
4. Rondvraag en sluiting

Notulen van de ALV van 30-11-2018
CONCEPT
Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen
Datum:
Locatie:

30 november 2018
Het Binnenbos

Aanwezige bestuursleden:
Marius Keij (voorzitter),
Ton van der Straaten (secretaris),
Cees Brinkhuis (penningmeester)
Opkomst:

36 leden

De voorzitter opent de vergadering om 16.15 uur en excuseert de afwezigheid van Martijn
Moonen, die op dienstreis in het buitenland is.
Notulen van de ALV van 31 oktober 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Financieel verslag
Cees Brinkhuis geeft een toelichting over het uitgaven/inkomstenoverzicht, zoals gevoegd bij de
agendastukken.
Er is over het boekjaar 2017/2018 geen contributie geïnd i.v.m. het batig saldo en een gering
aantal activiteiten (één lid heeft uit principe wel € 15,- betaald).
Er is al jaren een exploitatieoverschot.
Dit jaar is een bijzondere uitgavenpost een bijdrage aan de kosten van het kerstdiner voor
eenzame bejaarden, die anders geen kerst zouden vieren.
De genodigden worden voorgedragen door fysiotherapeuten, huisartsen en de beheerder van
het Binnenbos.
Er zijn in het boekjaar 22 nieuwe leden bijgekomen; er waren 4 opzeggingen.
De opzeggingen zullen zo nodig gecorrigeerd worden na het verzenden van de
betalingsverzoeken voor de contributie voor het boekjaar 2018/2019.
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
De ALV keurt de stukken goed bij acclamatie.
In verband met het reglementair aftreden van de huidige kascommissie dient een nieuwe
kascommissie van 2 leden te worden benoemd.
Frits Koster stelt zich tijdens de vergadering kandidaat.
AVG privacy reglement
Dit bij de vergaderstukken bijgevoegde reglement moet beschouwd worden als
uitgangsdocument, dat dat dient om aan de formele wettelijke eisen te voldoen.
Aan de leden wordt gevraagd i.v.m. praktijkervaringen, om eventueel nodig blijkende
aanpassingen aan het bestuur te melden.
Bestuurswisseling
Ton van der Straaten treedt reglementair af en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Cees Brinkhuis treedt reglementair af en stelt zich wel herkiesbaar..
De voorzitter bedankt Ton voor zijn bijdrage in het bestuur en stelt Pepijn Fluitman voor als
nieuw bestuurslid. Pepijn wordt bij acclamatie benoemd.
Er lopen nog gesprekken met een ander kandidaat-bestuurslid.
De voorzitter bedankt Frits Koster voor zijn bemiddeling bij het zoeken naar nieuwe
bestuursleden.
Toekomstige activiteiten
De voorzitter maakt melding van het project “Gasloos”.
Enkele leden gaan inventariseren hoe de belangstelling binnen de wijk is om te komen tot een
aardgasvrije wijk, zoals nagestreefd wordt in de gemeentelijke plannen.
Daartoe zal onderzoek gedaan worden bij een 30-tal geselecteerde huizen.
De hiervoor te maken kosten kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente tot een maximum
van € 22.000,-.
De gemeentelijke betalingen moeten wettelijk gedaan worden aan een rechtspersoon.
Daarom zal de BVHD deze betalingen, na ontvangst van de gefactureerde bedragen, innen en
uitbetalen.
De BVHD treedt hierin dus alleen op als kassier.
De voorzitter heeft hierover afspraken gemaakt met de uitbetalende gemeenteambtenaren.
Rondvraag
Waarom is het bosje op de hoek van de Oranje Nassaulaan/Hoog Kanje gekapt zonder
informatie aan de direct omwonenden?
De wijkmanager Wim van Keulen geeft een toelichting over de uiteindelijke situatie.
de huidige rotonde op de oranje Nassaulaan blijft intact. Hoog Kanje eb de Pr. Marijkelaan
zullen verder worden aangepast.
Het doel is gewijzigde aansluitingen op de bestaande rotonde.
Door enkele bewoners is bij de gemeente een verzoek ingediend om de Mauritslaan, tussen de
Frederik Hendriklaan en de Amalia van Solmslaan af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.
Na discussie over pro’s en cons, wordt voorgesteld om namens de BVHD een werkgroep te
vormen die een representatief plan gaat opstellen voor de toekomstige verkeersveiligheid in de
wijk (Commissie Verkeer).
Marianne van Praag meldt zich aan als lid van de commissie tijdens de vergadering.
Cees Brinkhuis zoekt assistentie voor het beheer van onze website.
Anneke Tulp meldt zich aan.
Herman Wieringa meldt dat hij geen elektronische post meer ontvangt.
Hij vraagt het bestuur meer aandacht te geven aan de activiteiten m.b.t. de stadslandbouw.
Cees zal zorgen dat Herman weer elektronische post ontvangt.
De voorzitter sluit de vergadering 17.15 uur.
Hierna wordt een Hoge Dennen borrel gehouden.

Financieel verslag en begroting

Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie. De huidige penningmeester heeft
aangegeven te willen stoppen, we zoeken dus een nieuwe penningmeester. U kunt zich
aanmelden bij het bestuur. info@hogedennen.nl

Verslag van de activiteiten seizoen 2018-2019.
Verslag van de activiteiten seizoen 2018-2019.
1. De vereniging.
De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist. Het
ledenaantal is op dit moment 320.
Het bestuur bestaat uit:
Marius Keij (voorzitter)
Cees Brinkhuis (secretaris/penningmeester)
Pepijn Fluitman (lid)
Martijn Moonen (lid)
Ton van der Straaten nam afscheid van het bestuur. Wij danken hem voor zijn inzet als
secretaris.
2. Communicatie.
De vereniging heeft een website: www.hogedennen.nl (N.B. nieuw webadres) en brengt
regelmatig de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden goed wordt gelezen. Zo nodig plaatsen
wij aankondigingen op Nextdoor en in de Nieuwsbode. De huidige website is door bestuurslid
Pepijn Fluitman onder handen genomen om deze weer fris en van deze tijd te laten zijn.
Bestuursleden hebben regelmatig contact met de wijkwethouder Marcel Fluitman, wijkmanager
Wim van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en met Sera
Willemsen en Rein Tuinstra van MeanderOmnium. Ook vindt o.m. overleg plaats met het
Oranje- Comité Hoge Dennen, de Stichting Vrienden van het Binnenbos (van de inmiddels
fameuze “Gouden Koets”).
In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij (stedelijke) activiteiten zoals
o.a. de stadslandbouw, Samen Duurzaam Zeist en de plannen voor een aardgasloze wijk. Ook
was er contact met gemeenteraadsleden rond de “Maaltijd van Zeist”.
3. Overzicht van activiteiten.
ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar
vaste momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze
activiteiten. Voor het inhoudelijke deel van onze Algemene ledenvergadering van 2018 was het
onderwerp verkeersveiligheid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Verkeerscommissie
tijdens deze vergadering (zie onder)
Hoge Dennen café
In 2017 zijn wij gestart met de (2-)maandelijkse borrel op de vrijdagmiddag in het Binnenbos.
Een vaste groep wijkbewoners bezoekt deze activiteit, maar we zoeken nog naar een
mogelijkheid om jongere wijkbewoners te laten meedoen.
Kerstmaaltijd Binnenbos
Zoals elk jaar droeg de Bewonersvereniging ook in 2018 bij aan de kerstmaaltijd in het
Binnenbos. Deze maaltijd wordt speciaal georganiseerd voor mensen, die ieder wat extra
gezelligheid gunt.
Plaatsing AED in de wijk
De Bewonersvereniging was betrokken bij een initiatief van verschillende wijkbewoners om een
openbare AED (defibrillator) midden in de wijk beschikbaar te krijgen. Deze is in het verslagjaar
geplaatst op het adres Amalia van Solmslaan 67.
Aardgasloos Hoge Dennen
Een aantal betrokken en enthousiaste wijkbewoners is actief geworden rond de grote opgave
om uiteindelijk zonder aardgas te gaan verwarmen en koken. Voor de wijk, de bewoners en de
oude huizen in onze wijk heeft “aardgasloos” een grote impact. De groep heeft subsidie van de
gemeente ontvangen en ontwikkelt een zgn. Routekaart voor de (woningen in de) wijk. Ook zijn
inmiddels meerdere bijeenkomsten voor de wijk georganiseerd. Inmiddels zijn meerdere
woningen in de wijk “gescand” en zijn er lessen getrokken om effectief aan de slag te gaan met
verduurzaming van woningen. Deze lessen zullen in 2020 met de wijk worden gedeeld. De
Bewonersvereniging steunt het initiatief en helpt onder meer met administratie en organisatie.
Koningsdag 2019
Onze vereniging steunt de organisatie van Koningsdag van harte. Dit jaar droegen wij bij door
een fotowedstrijd over onze wijk te maken en deze in een stand aan te bieden. Het doel was
tweeledig, namelijk om je eigen wijk (nog) beter te leren kennen maar ook om met elkaar over
de foto’s in gesprek te gaan. Wij zullen deze foto’s ook weer presenteren op onze
Nieuwjaarsbijeenkomst 2020.
Thomaskerk
Ook de ontwikkelingen rond de Thomaskerk hebben de aandacht van het bestuur. Tijdens een
inspraakavond van de gemeente over het plan om de kerk een onderwijs/gym bestemming te
geven, hebben wij aangegeven wat wij vanuit de wijk belangrijk vinden. Zoals bekend heeft de
gemeente dit plan niet doorgezet. Nog niet duidelijk is wat er nu gaat gebeuren met de
Thomaskerk. Wij blijven e.e.a. volgen vanuit de belangen van onze wijk.
Verkeersveiligheid en Wijkschouw
Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp tijdens de ALV 2018 heeft een aantal
wijkbewoners besloten de Verkeerscommissie van de Bewonersvereniging, 10 jaar na de
discussie over de verkeerssituatie en de drempels, opnieuw op te richten en gezamenlijk naar
verkeersknelpunten in de wijk te gaan kijken. Via onze Nieuwsbrief is een oproep gedaan om
knelpunten aan te dragen. Vele daarvan zijn tijdens de recente Wijkschouw met de gemeente
“geschouwd” en besproken.
Het bestuur is zeer erkentelijk voor alle vrijwillige inzet van bewoners voor onze mooie en
groene wijk.

Theatervoorstelling

Het project Hangplek voor Ouderen heeft weer een interessant en leuk theaterstuk.
Het is aflevering 2 in een serie met meerdere afleveringen.
De voorstellingen staan op zichzelf en zijn los van elkaar te zien. Meer informatie op de website
https://hangplekvoorouderen.nl/

Overlast Houtkachels
Er komen strengere regels voor houtkachels, maar de branche zegt: als je op de juiste manier
stookt, is de overlast minimaal

Houtkachels moeten per 1 januari 2020 aan strengere eisen voldoen. Op die manier wil het
kabinet de uitstoot van fijnstof en ander schadelijke stoffen terugbrengen. De kachelbranche zelf
loopt al lang op de zaken vooruit.
Het blijft bij veel mensen een geliefde methode om de donkere maanden gezelliger door te
komen: een vuurtje stoken in een houtkachel of open haard. Maar de schadelijke gevolgen van
het stoken worden steeds meer duidelijk en ook de discussie hierover laait de laatste jaren op.
Hoger rendement
Om overlast tegen te gaan en de uitstoot te beperken, gaan op 1 januari 2020 nieuwe regels in,
die hogere eisen stellen aan de uitstoot van houtkachels. Zo mogen kachels nog maar 40
milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten en moeten ze een rendement halen van minimaal
75 procent. Hoe hoger dat laatste percentage, hoe vollediger en dus schoner de verbranding is.
Deze zogenaamde Ecodesign-eisen gelden al langer in veel Europese landen, waaronder
Duitsland en Frankrijk. „Vandaar dat eigenlijk alle nieuwe kachels die wij en vrijwel alle andere
handelaren verkopen, al jaren aan die normen voldoen”, zegt Claudia Schippers, eigenaresse
van Schippers Haarden & Schouwen in Tweede Exloërmond. Zij vindt het een goede zaak dat
de regels strenger worden.
Stoken populair
„Het stoken met hout is in Drenthe nog altijd erg populair. Hier doen mensen er niet zo moeilijk
over. Een houtkachel geeft gezelligheid, dat is een soort oergevoel denk ik. Daarom is het goed
dat de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) samen met de overheid bezig is om de
uitstoot zoveel mogelijk te beperken.”
De NHK heeft afgelopen voorjaar het Convenant Groen stoken ondertekend, waarin vier
richtlijnen zijn opgenomen om de uitstoot in 2030 te halveren ten opzichten van 2018. Toch
gaan deze maatregelen niet ver genoeg, zeggen onder meer het Longfonds en Stichting
Houtrookvrij. Zij wijzen erop dat houtstook zelfs bij de meest optimale omstandigheden
ongezond is voor omwonenden én stokers en stellen dat houtkachels nooit hoofdverwarming
van een woning mogen zijn. Ook pleiten zij voor een algeheel stookalarm bij windstil weer en
mist.
‘Moderne kachels geven weinig overlast’
Schippers denkt dat moderne kachels, mits op de juiste manier aangelegd, nog maar weinig
overlast veroorzaken. „Het meest vervuilend is het verbranden van verkeerd materiaal. Nat of
bewerkt hout veroorzaakt echt stank. Vaak is dat wat er aan scheelt als de buren overlast
ervaren. Daar moet meer aandacht voor zijn.”
Mensen krijgen tegenwoordig bij aankoop van een kachel voorlichting over de manier waarop
ze het beste kunnen stoken, zegt Schippers. „Droog hout, in een kachel met een goede
verbranding, veroorzaakt bij normale weersomstandigheden eigenlijk geen overlast.”

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
voluit is dat: www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.nl toe aan uw adresboek.

