CONCEPT
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
Vereniging Naarderwoonbos
gehouden op 14 april 2015
in het clubgebouw van de Roei- en Zeilvereniging Naarden
_________________________________________________________________________________
Aanwezig:

Bestuur:
Joop Croonen, voorzitter
Paul le Conge Kleyn, secretaris
Carla Uitenbroek
Boudewijn Maurits
Marsha van de Bosch
39 leden/bewoners + 2 bewoners van de IJsselmeerweg

Paul le Conge Kleyn, notulist en secretariaat
_________________________________________________________________________________
1.
Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de negende algemene ledenvergadering en heet de aanwezigen
welkom. Vastgesteld wordt dat de vergadering conform de statuten is bijeengeroepen, zodat
eventuele besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen. De voorzitter heet speciaal welkom de 2
bewoners van de IJsselmeerweg en voorts Wethouder Marleen Sanderse, Beleidsmedewerkster
Wijkgericht Werken Lysette Lubbers en BOA Jelle Kaptijn. Voorts is de vergadering nog in afwachting
van de komst van de heer Gerrit Gortzak, bedrijfsleider Jachthaven Naarden.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
Punt 3. van de Agenda (Notulen 2014) wordt verschoven na punt 7. omdat de mensen van de
gemeente dan in de pauze weg kunnen. Om deze reden wordt punt 10. van de Agenda (Boa) naar
voren geschoven.
Bericht van verhindering is ontvangen van Frans Douque en Kick van Bladeren wegens het overlijden
van zijn vrouw Nelleke op 12 april jl.
Ingekomen stuk: Frans Douque brengt in dat in Havenkom 1 overlast, dan wel een gevaarlijke situatie
ontstaat wanneer een aantal jongens de steiger gebruiken als springschans om met fiets en al in de
haven te duiken. Zelfs boten zouden hierbij verplaatst worden. De vergadering neemt dit bericht voor
kennisgeving aan, mede omdat het niet als een echt probleem wordt ervaren. Raadzaam is het om dit
punt wel bij de CEV aan te kaarten i.v.m. hun beheer en toezicht.
10. Kennismaking Boa Jelle Kaptijn:
Jelle is voor de gemeente Naarden het aanspreekpunt. Daarnaast fungeren nog 3 andere Boa’s voor
de andere gemeentes w.o. Muiden. De Boa is er voor de handhaving van de openbare ruimte. Er
wordt ook ‘s nachts gesurveilleerd en men is in contact met de Centrale Meldkamer (112), wanneer er
verdachte situaties worden gemeld.
Duidelijk wordt aangegeven waar en hoe men zich moet melden:
- (0900) 8844: Geen spoed maar wel politie;
- 112: Spoed.
Naarderbos kent (gelukkig) weinig problemen en wordt als zeer rustig ervaren.
Nachtvissers: De APV vermeldt dat er niet gevist mag worden met een tent. Een grote paraplu mag
dus wel. Er ontstaat een discussie over de plekken waar wel en niet ge-nachtvist en gestaan mag
worden (hele strook Naarderbos, of t/m Galerij niet). De vergadering is van mening dat de APV veel
duidelijker moet zij, waarbij er gewoon niet ge-nachtvist mag worden. Juridisch ligt dit moeilijk.
Vissen in havenkommen: Mag niet omdat dit grond is van de CEV. Pas bij echte problemen kan de
Boa ingeschakeld worden.
Parkeren op de groenstroken: Dit zijn geen bermen die deel uitmaken van de openbare weg. Hier
mag NIET in geparkeerd worden.
Hoe signaleer je een gevaarlijke/verdachte situatie: Jelle geeft enkele tips:
Wietplantages: Hoe herken je die: regelmatig vreemde auto’s in de buurt m.n. in de avonduren en ’s
nachts; bewoners gaan zich anders gedragen; regelmatig busjes van aannemers is ook een signaal.
Vissers die snoekbaars aan de wal zetten; zij mogen maar maximaal 2 p.d.; rest is illegaal.
De voorzitter dankt Jelle voor zijn voordracht en de vergadering geeft hem een hartelijk applaus.
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4.

Commissies:

4.1.

Groencommissie:

Carla Uitenbroek doet als voorzitter verslag. Allereerst wordt verwezen naar hetgeen al geschreven is
in het Bosblad. Belangrijk blijft dat we als een front naar de gemeente onze belangen laten behartigen
via de Groencommissie. Daarnaast wordt nogmaals een oproep gedaan om zich te melden voor de
Boomgat en Walgang. Het is belangrijk dat elke straat een vertegenwoordiger heeft die de punten
van die straat naar voren kan brengen en ook weer kan terug rapporteren.
Het maaibeleid blijft een hoog punt op de prioriteiten lijst, mede omdat deze onder druk staat
vanwege bezuinigingen.
De Groencommissie wordt gecomplimenteerd voor haar activiteiten en ook omdat iedereen tevreden
is over de gang van zaken.
Vraag: Zijn er nog plannen voor het middenstuk in de Redan waar hoge (waai) bomen staan. Dit punt
is niet in gebracht bij de wijkschouw en is dus niet meegenomen.
Vraag: er zou een boom omgehakt zijn, maar die is niet opgeruimd. Carla: Bel hiervoor eerst de
gemeente. Als er dan niets gebeurd dan kan je de Groencommissie contacten, die dan met de
gemeente contact opneemt.
De voorzitter dankt de Groencommissie voor haar goede werk en inzet, waarmee de vergadering het
eens met een applaus.
4.2. Feestcommissie:
Angela Romijn-Penney doet als voorzitter verslag. Ook zij verwijst naar het stuk in het Bosblad. De
jaarlijkse buurtborrel van 30 augustus 2014 was wederom weer een groot succes. De sponsors en alle
families die geholpen hebben worden nogmaals hartelijk bedankt. Voor dit jaar wordt weer een
oproep gedaan voor nieuwe sponsors, die altijd meer dan welkom zijn. Voor dit jaar staat de
buurtborrel gepland op 27 juni 2015. Dit is iets eerder dan anders, maar men wil kijken of deze
datum net voor de grote vakantie ook goed zal vallen. Angela vraagt of de lokatie op het veldje bij
het Boomgat altijd nog is, of wil men een andere lokatie?
De wethouder dankt Angela en spreekt haar waardering uit voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen
het Naarderbos. De voorzitter sluit zich hierbij aan en bedankt de wethouder, Yvette Lubbers en Jelle
Kaptijn voor hun komst en zij verlaten de vergadering, zoals aangekondigd. De vergadering wordt
hiervoor even geschorst.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 13 mei 2014
Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar wordt aan de orde gesteld en zonder
op- en aanmerkingen goedgekeurd. Door het bestuur wordt meegedeeld dat de Conceptnotulen van
de huidige vergadering binnenkort op de website gepubliceerd worden, zodat iedereen hier nu al naar
kan handelen.
7.
Jaarrekening 2013/ Financiën / Kascommissie
De penningmeester doet verslag over het afgelopen verenigingsjaar en geeft een toelichting op het
exploitatieoverzicht 2014. Door Harald van Enkhuijzen werd een kascontrole uitgevoerd en heeft de
stukken goedgekeurd. De jaarrekening 2014 wordt met algemene stemmen goedgekeurd en het
bestuur wordt gedechargeerd.
Voor de controle van de stukken over 2015 heeft ex-penningmeester Marcel Onclin zich bereid
verklaard ze te controleren.
8.
Benoeming nieuw bestuurslid Angela Romijn-Penney:
Omdat Marsha van den Bosch naar het Naardereiland gaat verhuizen, heeft Angela zich bereid
gevonden haar taken, met als aandachtsgebied de Feestcommissie, over te nemen. Angela heeft zich
in het Bosblad al voorgesteld, maar dat is feitelijk niet nodig, omdat zij al voorzitter van de
Feestcommissie al grote bekendheid geniet voor haar organisatorische talenten.
De vergadering verklaart zich akkoord met deze benoeming. De voorzitter bedankt Marsha voor haar
inbreng, waarbij niet onvermeld mag blijven dat zij het is geweest om de sociale media op de agenda
te krijgen. Het resultaat is immers 2 succesvolle buurt apps. En voor de Bolwerk ook een straat app.
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Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Joop Croonen
: Voorzitter
Paul le Conge Kleyn
: Secretaris/Penningmeester
Carla Uitenbroek
: Lid met als aandachtsgebied de Groencommissie
Boudewijn Maurits
: Lid met als aandachtsgebied Communicatie
Angela Romijn-Penney : Lid (Feestcommissie).
9.
Presentatie plannen Jachthaven Naarderbos:
de heer Gerrit Gortzak, bedrijfsleider woonachtig op de jachthaven, introduceert zichzelf. Hij geeft een
toelichting op de plannen, de veranderingen en de (her-)inrichting van het haventerrein. Het doel van
deze veranderingen is om een meer opener bedrijf te krijgen, middels:
- nieuwe vrij toegangkelijke ingang + parkeerterrein P3 t/o NH Hotel;
- kort parkeren op P3; oude parkeerterrein P1 voor booteigenaren
- jachthaven wordt vanaf waterzijde beter zichtbaar;
- restaurant wordt verplaatst naar waterkant;
- Groen/waterplanten: I.s.m. Hiswa is men bezig met het vrijhouden van de vaargeulen en toegang
naar haven;
- Winterstalling: blijft op P2 achter de Wijkplaats;
- Nieuwbouw: Nu blijkt ook pas (voor velen volslagen nieuw!) dat er naast Wijkplaat 48, in het
verlengde van P2 nieuwbouw gepleegd gaat worden met 2 x 2 onder 1 kap woningen. Hierdoor
wordt de Wijkplaats doorgetrokken t.b.v. deze woningen en krijgt onze wijk er 4 woningen bij;
- Herplanting van bomen aldaar: dient in saenwerking met ons opgepakt te worden;
- Verbinding Naardertrekvaart met Gooimeer: Voor 2016 zou er geld klaarliggen om dit mogelijk
te maken ter hoogte van de scouting, die dan verplaatst moet worden.
- Voor alle ontwikkelingen, zie: http://www.jachthavennaarden.nl/jachthaven/ontwikkeling
Vraag: Onze havenkommen groeien ook dicht; werkt u samen met de CEV? O.a. voor gezamenlijke
aanbesteding. Niet duidelijk. Er wordt verwezen naar de CEV.
11. Wat verder ter tafel komt
*Evenementenstrand Zilverstrand Almere: De voorzitter geeft een toelichting met o.a.:
- Wij volgen dit project
- Zeer van belangvoor de IJsselmeerweg;
- Wij moeten ons sterk maken voor de te verwachten geluidsoverlast;
- Marleen Sanderse was in haar vorige leven projectmanager van Almeerder Poort; wij moeten
via haar nadere gegevens boven water halen.
*Overlast konijnen: Wat doet de vereniging hieraan?
- de vergadering is verdeeld over de vraag of het een overlast is of niet.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen meer.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. De voorzitter nodigt iedereen uit voor
een borrel.
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