Notulen Algemene Leden Vergadering 16 april 2019
Locatie: Weegschaalmuseum
Tijd: 20.00-21.05 uur
Aanwezig waren:
Het bestuur: Boenk van Marle, Fiona de Vilder, Suze ten Kroode, Guide Bartelet, Nico Rost
Onnes, Esther Menken
Afgevaardigde Gemeente Gooise Meren: Lysette Lubbers, wijkwethouder Alexander Luijten
De kascommissie: Jan Heesemans en Bram van der Spelt
Ruim 50 leden woonden de vergadering bij:
Verslag
1. Boenk opent de vergadering en heet alle leden welkom en in het bijzonder onze
wijkadviseur Lysette Lubbers die altijd zo bijzonder behulpzaam is en de
wijkwethouder Alexander Luijten. Boenk noteert dat alle aanwezigen een kopie van
de agenda met bijlagen hebben gekregen.
2. De notulen van de vorige Jaarvergadering op 20 november 2018 worden voor
akkoord verklaard en gearresteerd.
3. Binnengekomen stukken: nee, er zijn ook geen mededelingen
4. Jaarverslag 2018: Boenk geeft aan dat het jaarverslag gepubliceerd is op de website
en dat hij alleen een highlight wil noemen. In september 2018 hebben we een
Informatie bijeenkomst gehouden in het Arsenaal, die door ca 150 leden werd
bijgewoond. Er is destijds toegezegd dat het Bewonersplatform thema-avonden zou
houden die vooral interactief zullen zijn als een Thema op een belangrijk punt
aangekomen is. Daarover informeren wij de leden tijdig. Er zijn geen vragen van de
leden.
5. Financieel jaarverslag 2018: Het financieel jaarverslag, dat ook op de website
gepubliceerd was, wordt toegelicht door de penningmeester Guide Bartelet en
goedgekeurd door de vergadering.
6. Kascommissie Jan Heesemans en Bram van der Spelt hebben de boeken
gecontroleerd en de saldi/uitgaven en nota’s in orde bevonden. Aandachtspunt:
uitgaven moeten in lijn blijven met de begroting. Het advies van de kascommissie is
om geen vermogen op te bouwen. Het antwoord van Boenk is dat we dit jaar zeker
voldoende geld zullen gaan spenderen aan thema avonden en de promotie voor deze
avonden en om meer leden te werven.
7. De leden geven het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2018.
8. Contributie heffen: Het bestuur stelt voor om, gelet op artikel 12 lid 2e, de
contributie wederom op €0 te stellen. Gert Jan Sluiter vindt het apart dat de
bewoners niet betalen terwijl de gemeente wel subsidie geeft. Het bestuur is van
mening dat er geen contributie geheven moet worden zodat er geen barrière is om
lid te worden. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk bewoners lid worden van
het platform. Nu zijn dat er rond 300. Giften zijn echter uiteraard welkom. De
vergadering gaat akkoord met het €0 contributievoorstel
9. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden:
a. Het rooster van aftreden was gepubliceerd op de website.

b. Minke Vonk is niet herkiesbaar vanwege gezondheidsredenen. Boenk bedankt
Minke voor haar inzet als bestuurslid.
c. Fiona de Vilder stelt zich herkiesbaar voor maximaal nog een jaar als
bestuurslid (geen voorzitter meer): De leden gaan bij acclamatie akkoord.
Boenk dankt Fiona voor haar inzet als voorzitter.
d. Guide Bartelet stelt zich herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar als
penningmeester: De leden gaan bij acclamatie akkoord.
e. Nieuwe leden: Paul Boerma en Wouter Hoek worden voorgesteld als
bestuursleden, beiden voor een termijn van 3 jaar. De leden gaan bij
acclamatie akkoord.
10. Huishoudelijk Reglement wordt gecorrigeerd op 3 punten. De wijzigingen zijn
gepubliceerd op de website. Boenk licht de wijzigingen toe. De leden zijn akkoord
met de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. Bram van der
Spelt stelt hierover een vraag: Het lijkt hem een soort ballotage. Bij ballotage is er
geen draagvlak en is het niet democratisch gekozen. Antwoord Boenk: als bestuur
goed zijn werk doet en kandidaat met draagvlak voorstelt zou een tegenkandidaat
niet nodig moeten zijn. Echter de leden moeten de mogelijkheid hebben een
tegenkandidaat voor te stellen. Belangrijk is dan wel dat er voor die tegenkandidaat
draagvlak is, vandaar de 10 voorstellers.
11. Begroting 2019 wordt door Guide Bartelet toegelicht. Lysette Lubbers geeft aan dat
de gemeentelijke bijdrage het zelfde blijft. De leden gaan akkoord met de begroting
2019.
12. Geplande activiteiten 2019:
a. het Bewonersplatform heeft met verschillende wethouders binnen de
gemeente Gooise Meren contact gehad om te overleggen hoe het platform zo
goed mogelijk kan functioneren. Door vroegtijdig mee te praten, bij te sturen
en zo snel mogelijk de mening van de bewoners te horen en mee te laten
wegen. Het is belangrijk om goed en constructief samen te werken met alle
partijen die in de Vesting actief zijn. Per Thema zijn dat overigens niet altijd
dezelfde partijen, maar zullen er gelegenheidscombinaties gevormd worden.
b. Het platform is niet het klachtenloket van de gemeente. De bewoners
kunnen hun individuele klachten kwijt bij de gemeente. Verder is er de
wijkadviseur (Lysette Lubbers) en wijk wethouder (Alexander Luijten) die ook
graag bereid zijn om te luisteren naar klachten en suggesties.
c. Het platform pakt de grote thema’s aan die voor de bewoners van belang zijn:
i. Verkeer: deze werkgroep onder voorzitterschap van Henk Makaske
werkt met de gemeente en andere partijen die actief zijn in de Vesting
aan het mobiliteitsplan voor de Vesting.
ii. Parkeren: Wouter Hoek is voorzitter van de werkgroep Parkeren. Er
komt een enquête onder de bewoners en mogelijk ook voor de andere
partijen zoals ondernemers actief in de Vesting gevolgd door een
thema avond waarbij de status van het project gepresenteerd zal
worden en de leden interactief kunnen meediscussiëren . Doel: het
duidelijk voor het voetlicht brengen van de mening van de bewoners.
richting gemeente.

iii. Naardertrekvaart: samenwerking met andere bewonersplatforms
(Muiderberg, Keverdijk). Het project gaat verder dan op eerste gezicht
lijkt (files etc.).
iv. Horeca: gestart vanuit de terrassenwerkgroep. Paul Boerma is
voorzitter van de werkgroep en geeft aan dat de meeste problemen
op te lossen zijn door compromissen te sluiten van
horecaondernemers met bewoners.
v. Verrommeling: werkgroep in oprichting in overleg met Frits van Dulm
vi. Bastion Oranje. De vereniging Bewoners Omgeving Bastion Oranje
(BOBO) werken met de Stichting Monumenten Bezit (SMB) en de
Gemeente samen om een zo goed mogelijke oplossing voor de
invulling van Bastion Oranje te vinden. Boenk geeft aan dat het
Bewoners Platform Naarden Vesting in nauw contact is met BOBO en
BOBO volledig ondersteunt.
d. We krijgen als bewonersplatform ook de vraag om sociale activiteiten te
organiseren, zoals andere wijken doen. Het bestuur heeft dat overwogen
maar het Dat is lastig, want de vesting heeft een zeer diverse bevolkingsgroep
en is daarnaast een zeer grote wijk en waardoor de kosten te hoog zouden
worden. Verder zijn er in het jaar al een groot aantal evenementen waar
bewoners elkaar tegen komen Op buurt niveau zullen activiteiten soms wel
ondersteund kunnen worden. Boenk noemt als voorbeeld een project voor
een gezamenlijke groentetuin bij de Comenius bocht waar hij recent voor
benaderd werd.
13. Rondvraag:
a. Rudolph Mengelberg: Waarom is parkeren weer een thema? Wouter Hoek
licht toe dat sinds de gemeente is gefuseerd er nu opnieuw naar het parkeer
beleid gekeken wordt. We ons graag willen mengen in het onderzoek dat de
gemeente initieert, in plaat van werkloos toe te kijken. Judith de Boer vraagt
zich af of ouder resultaten meegenomen worden. Trude Schermer, zat in de
gemeenteraad in 2013, geeft aan dat de gemeente destijds aangaf dat het
klaar was met het parkeerbeleid in de vesting. Er is een status aparte gegeven
aan de vesting, er zou niets veranderd worden. Wouter Hoek zegt dat ze gelijk
heeft maar dat er toch weer een onderzoek gestart is en dat wij niet aan de
zijlijn willen blijven staan. Het blijkt dat er mankementen in de onderzoeken
zitten. Op vragen die hij aan de gemeente heeft gesteld heeft hij tot nu toe
geen antwoord gekregen. Hierover vind overleg plaats. Dit is ook de reden dat
wij een onafhankelijke enquête onder de bewoners willen houden
b. Alexander Luiten geeft in antwoord op de stelling van Trude aan dat wij nu 2
colleges verder zijn en dat de gemeente een harmonisatie wil van het
parkeerbeleid, maar dat de gemeente wel rekening heeft te houden met
problemen zoals parkeren in een a-typische gemeente zoals Naarden Vesting,
dus er wordt geen blauwdruk toegepast. Hier zijn ook andere aangepaste
oplossingen mogelijk. Daarvoor zijn echter gedragen analyses nodig. Het
participatiebeleid: gemeente doet er alles aan om zoveel mogelijk de
bewoners te laten participeren. Ze zijn blij met het Bewonersplatform als hun
primaire gesprekpartner richting de bewoners. Hij wil echter ook graag in

gesprek blijven met andere groeperingen in de Vesting zoals bijvoorbeeld de
overleggroep.
c. Floris Siemer vraagt wat de activiteiten rondom het Bastion Oranje zijn. Boenk
licht toe dat Stichting Monumenten Bezit (SMB) de bastions rendabel wil
maken. Omwonenden zijn bezorgd dat rendement niet de enige drijfveer mag
zijn. Cultuur historisch erfgoed en bewoners overlast dienen ook
meegewogen te worden. De vereniging Bewoners Omgeving Bastion Oranje
discussieert met SMB en gemeente over de plannen.
d. Paulien Jonkheer is bezorgd over de parkeerproblemen tijdens beurzen. Ze
wil dat er strenger wordt opgelet bij het doorlaten van de auto’s. Frits van
Dulm herinnert zich de kaarten die er vroeger werden verschaft, dat werkte
prima.
e. Rudolph Mengelberg doet tenslotte nog een oproep om allemaal eens een
zak mee te nemen en rommel op de wallen en in de straten op te ruimen.
jammer dat er door de bezuinigingen geen schoonmakers meer in de vesting
zijn.
f. Gert Jan Sluiter vraagt zich af of er veel problemen met de horeca zijn. Paul
Boerma gaat binnenkort weer polsen bij de horeca ondernemers of er
problemen zijn. En Gert jan en Paul gaan samen rond de tafel om daarover de
praten.
g. Gert Jan Sluiter vindt het apart dat er volkstuintjes worden gesubsidieerd.
Boenk zegt dat het geen individuele tuintjes zijn maar een gezamenlijk
buurtproject dat voor de sociale cohesie van de bewoners belangrijk kan zijn
is voor de bewoners. Overigens heeft het bestuur hier nog geen beslissing
over genomen
14. Sluiting: Boenk dankt de aanwezigen in de zaal en roept op om alle kennissen en
buren lid te laten worden. Ook doet hij een oproep voor vrijwilligers die zich in willen
zetten in een werkgroepen. Hij nodigt iedereen uit voor een drankje om nog wat na
te praten.

