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Algemene Ledenvergadering Bewonersplatform Naarden-Vesting 

 

Datum:  14 september 2020 
Aanwezig: Boenk van Marle, Wouter Hoek, Guide Bartelet, Fleur Lempers (notulen) 
Afwezig: Paul Boerma, Esther Menken 
Locatie: Grote Kerk Naarden 
 

 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden, wordt gehouden 
3. Notulen ALV 16 april 2019 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
5. Overzicht activiteiten 2019/20 
6. Financieel jaarverslag 2019 
7. Rapport Kascommissie 
8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019 
9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie wordt geheven 
10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

a. Benoeming Fleur Lempers 
b. Terugtreden Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode 
c. Rooster van aftreden 

11. Begroting 2020 
12. Geplande activiteiten in 2020/21 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 

 
1. Opening 
Boenk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze door het 
coronavirus uitgestelde ALV en spreekt een speciaal welkom uit naar Alexander Luijten, 
Annemarie van Embden en Ellen Snoep. Boenk geeft het woord aan Ellen die ons 
enthousiast vertelt over de expositie ‘Hemelbestormers’ waar speciaal voor de inwoners 
van Naarden-Vesting een gratis preview wordt georganiseerd op 29 september 2020. 
 
2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden, wordt gehouden 
Middels applaus geven de leden aan akkoord te zijn dat de ALV – ingegeven door het 
coronavirus – vandaag en dus op een later tijdstip dan afgesproken plaatsvindt. 
De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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3. Notulen ALV 16 april 2019 
De notulen van de ALV op 16 april 2019 worden goedgekeurd en gearresteerd. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken  
Boenk deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. Van wethouder Luijten heeft hij 
vernomen dat volgend jaar door KPN glasvezel in de gemeente Gooise meren wordt 
aangelegd en dat Naarden-Vesting als eerste op de planning staat 
 
Erik-Jan Geniets informeert naar details betreffende het glasvezelnetwerk in de Vesting. 
Boenk geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn. Wachter Muller meldt dat het vooralsnog 
problemen oplevert omdat de Bussumerstraat klaarblijkelijk een knelpunt is voor KPN en 
Ziggo  
 
5. Overzicht activiteiten 2019/20 
Het Bewonersplatform streeft er naar om zoveel mogelijk bewoners actief te betrekken bij 
de projecten en activiteiten. 
Het Bewonersplatform is per activiteit georganiseerd in werkgroepen. Per werkgroep 
worden de activiteiten toegelicht door Boenk waarna vragen kunnen worden gesteld. 
 
Verkeer 
Verkeersbijeenkomst 11 november 2019 
De bijeenkomst was zeer druk bezocht. Meerdere scenario’s kwamen voorbij en vele 
meningen werden geuit. De bijeenkomst werd opgedeeld in tafels die hun mening konden 
geven. De meerderheid was voor een vorm van verkeersregulering van het doorgaand 
verkeer door de Vesting en het weren van auto’s van bezoekers tijdens evenementen. Dit is 
ook de visie van de gemeente Gooise Meren in het Mobiliteitsplan. 
Verkeersregulering bij evenementen 
Er zijn gesprekken gaande met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden van het 
invoeren van een pasjessysteem voor bewoners tijdens evenementen. In het verleden is ook 
gebruik gemaakt van een dergelijk pasjessysteem. 
 
Parkeren 
Follow-up parkeermeting 2018 
De parkeermeting van 2018 is nog steeds niet opnieuw uitgevoerd. Dufeq voerde deze 
metingen uit. De follow-up laat bij de gemeente op zich wachten. Het is echter belangrijk 
om een goed beeld te verkrijgen alvorens eventuele beslissingen omtrent parkeren worden 
genomen. 
Parkeerenquête Naarden-Vesting 
De resultaten van de parkeerenquête worden binnenkort gepubliceerd. Van de bewoners 
geeft 40% aan ontevreden over de huidige parkeersituatie en 20% had geen mening. Dat is 
onze ogen te veel. Vanuit het Mobiliteitsplan wordt gekeken naar oplossingen. Deze moeten 
wel op draagvlak van de bewoners kunnen rekenen; zo gauw er meer duidelijkheid is 
omtrent de alternatieven zal een meningsvormende bijeenkomst met de bewoners worden 
gehouden. 
 
Mobiliteitsplan 
Status en vervolgtraject 
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Het Mobiliteitsplan wordt in Q4 in de raad behandeld en gepubliceerd waarna een 
uitvoeringsplan met prioriteiten volgt. Aan de hand daarvan wordt een aantal projecten 
bepaald, begeleid en uitgevoerd. 
Belangrijkste uitgangspunten 
De uitgangspunten zijn: kernen autoluw maken, doorgaand verkeer reguleren, fijnmazig 
openbaar vervoer organiseren, bewoners parkeren zo dicht mogelijk bij hun huis, bezoekers 
parkeren buiten de kern, maatwerk leveren voor de verschillende kernen. 
Aanbevelingen Bewonersplatform 
Rondweg om de Vesting, shuttle vervoer (niet alleen voor bezoekers van de Vesting, maar 
ook vanwege sociale ontsluiting in de hele gemeente), pasjessysteem bij evenementen, 
verkeers- en parkeerregulering. Deze voorstellen worden gecommuniceerd naar de 
bewoners. 
 
Duurzaam Wonen in de Vesting 
Bewonersbijeenkomst 4 februari jl. 
De bijeenkomst was goed bezocht met ruim 100 aanwezigen. De bijeenkomst werd 
georganiseerd in samenwerking met WattNu. Na afloop werd de mogelijkheid geboden om 
in te schrijven voor een opleiding tot energiecoach en voor een tweetal projecten: 
Glasproject 
Een inventarisatie van 22 Vestingwoningen heeft plaatsgevonden onder leiding van 
architect Kees van Uuden. Het selectieproces van glasleveranciers is gaande waarover ook 
veel contact is met gemeente en welstandscommissie. Vervolgens worden 2 
modelwoningen van 2 soorten glas voorzien. 
Waterstof 
Het doel van het lopende onderzoek is of waterstof als alternatieve warmtebron haalbaar is. 
Er is nog weinig voortgang. 
 
Overlast en rommel op de Vestingwallen 
Bezoek burgemeester en wethouder 
Het doel van het bezoek was om de problemen omtrent geluids- en zwerfvuilloverlast onder 
de aandacht te brengen. 
Troeptrimmers 
Onder leiding van Freek Eshuis gaat een groeiende groep Vestingbewoners elke eerste 
zondagochtend van de maand de wallen op om zwerfvuil te verzamelen. Dit initiatief is een 
groot succes. De groep bestaat uit inmiddels 20 leden; eenieder is van harte welkom om 
zich aan te sluiten. Materiaal, zoals knijpers en handschoenen, wordt beschikbaar gesteld 
door de gemeente. Naast de groep Troeptrimmers is ook de Vuilnisvaart in het leven 
geroepen. Regelmatig gaan boten met elkaar het water op om de binnen- en 
buitengrachten schoon te maken. 
Overlast coördinatie met gemeente 
Met name aan en rond de Oude Haven is veel overlast welke wordt veroorzaakt door 
jongeren die ’s avonds en ‘s nachts vanuit de Oude Haven af- en aanvaren. Fleur is onze 
overlastcoördinator en staat vaak in gesprek met de wijkagent en een coördinator van de 
gemeente. De gemeentecoördinator is in gesprek met de jongeren. Er wordt goede 
voortgang geboekt. 
 
Gertjan Sluijter beklaagt zich over het grote matrixbord met regels bij de Utrechtse Poort. 
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Rudolph Mengelberg meldt dat het matrixbord met regels noodzakelijk is om op de 
verplichtingen te wijzen en op basis daarvan over te kunnen gaan tot het geven van 
reprimandes. 
 
De SMB ervaart ook overlast van de grote boten welke schade aan de wallen veroorzaken.  
Een oplossing daarvoor is het slechts toestaan van elektrische bootjes net als in Amsterdam. 
Boenk meldt dat de gemeente in eerste instantie heeft laten weten dat dit niet kan, maar 
het traject loopt en er worden stappen gemaakt. 
Erik-Jan Geniets laat weten dat in Amsterdam niet alleen maar elektrische bootjes zijn en 
dat het booteigenaren veel geld zal gaan kosten. 
 
Terrassen, Horeca en Toerisme 
Tijdelijk extra terrasruimte door covid-19 
Vanuit de werkgroep is contact gezocht met de gemeente voor verruiming van de terrassen 
om zo de horeca te helpen.  
Ontwikkeling Visie Toerisme 
Contact met Amsterdam om meer inzicht te verkrijgen in hun lange termijnplannen en tot 
een goede Visie voor de Vesting te komen. 
 
Niels Udo vraagt wat de Visie Toerisme inhoudt. Boenk meldt dat die Visie er nog niet is. De 
doelstelling is om met de bewoners gezamenlijk tot een Visie te komen die het belang van 
alle stakeholders (bewoners, ondernemers, horeca) in overweging neemt en dit met de 
Gemeente te communiceren. 
 
Communicatie met andere Buurtplatforms en Gemeente 
Diverse communicatie Gemeente, bestuur en wethouders 
Het Bewonersplatform ervaart dat zij langzamerhand iets serieuzer wordt genomen. We 
proberen als Bewonersplatform constructief met de gemeente mee te denken en niet alleen 
maar te klagen. 
Kwartaaloverleg Buurtplatforms 
De Buurtplatforms ervaren dezelfde problematiek. Het is daarom handig om regelmatig 
gezamenlijk bepaalde issues aan te pakken, zoals de Muidertrekvaart. 
Nieuw convenant (2021) met de Gemeente 
Het nieuwe convenant is gebaseerd op de werkelijk begrootte uitgaven en niet op de 
uitgaven per hoofd van de kern. In de Vesting hebben we echter te maken met locaties die 
relatief duur zijn om te huren. De gemeente is daarom verzocht om maatwerk. 
 
Status leden en werving leden Bewonersplatform Naarden-Vesting 
Het Bewonersplatform telt momenteel ca. 450 leden van de in totaal 850 huizen en 1.400 
bewoners. 
 
Vanuit het Bewonersplatform worden initiatieven ontplooid om meer leden te werven. 
Boenk vraagt aan alle leden om bij hun buren, die nog geen lid zijn, het Bewoners platform 
warm aan te prijzen. Hoe meer leden wij hebbe, hoe meer gewicht wij in de schaal leggen. 
 
6. Financieel jaarverslag 
Guide licht op heldere wijze de cijfers toe. 
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Jort Meijer kaart aan dat wellicht naar een andere bank overgestapt kan worden om de 
kosten terug te brengen. 
Boenk legt uit dat het moeilijk is om een vereniging bij een bank onder te brengen. 
 
7. Rapport Kascommissie 
Jan Hesemans en Bram van der Spelt zijn helaas beiden afwezig. Zij hebben schriftelijk laten 
weten dat zij de cijfers hebben gecontroleerd en dat deze akkoord zijn bevonden. Beide 
heren hebben aangegeven ook voor 2020 deze zware taak weer op zich te willen nemen, 
waarvoor dank. 
 
8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid  
De vergadering geeft middels applaus aan akkoord te gaan met het gevoerde beleid in 2019. 
 
9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie wordt geheven 
De vergadering geeft middels applaus aan akkoord te gaan met het besluit. 
 
10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden  

a. Benoeming Fleur Lempers 
Allereerst wordt het nieuwe bestuurslid Fleur Lempers voorgedragen. Fleur is 
verantwoordelijk voor Communicatie en Coördinator overlast. Zij staat al vol met 
de laarzen vol in de modder op beide terreinen.  
De benoeming van Fleur wordt met applaus akkoord bevonden. 
b. Terugtreden Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode 
Nico en Suze zijn sinds de oprichting in 2014 en op verzoek van toenmalig 
wethouder Wil de Vries toegetreden tot het bestuur van het Bewonersplatform. 
Fiona volgde in 2016 Jose Rosendaal op als voorzitter van het Bewonersplatform. 
Fiona blijft gelukkig nog lid van de werkgroep Horeca en Toerisme. Allen maakten 
de wilde jaren van de fusie Gooise Meren mee. Een belangrijke mijlpaal was het 
terrassenbeleid dat voorheen grote overlast bij de bewoners veroorzaakte en in 
gezamenlijk overleg met de horeca, gemeente en bewoners tot een goede 
oplossing is gebracht. Fiona, Suze en Nico worden bedankt voor hun grote inzet 
gedurende de afgelopen jaren en ontvangen een passend afscheidscadeau. 
c. Rooster van aftreden 
Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website. Door de onverwachte 
verhuizing van Nico bestaat het bestuur nu uit 6 leden; dit moet echter een 
oneven aantal zijn. Het bestuur verwacht in de loop van 2021 een nieuw 
bestuurslid voor te dragen waardoor het aantal bestuursleden op 7 komt. 

 
11. Begroting 2020  
De begroting is opgesteld ten behoeve van de grootte van de bijdrage door de gemeente 
nog vóór het coronavirus zijn intrede deed. Dientengevolge zijn bepaalde activiteiten 
uitgesteld of afgelast. Guide meldt dat dit jaar vanwege de corona-uitbraak niet 3 maar 
slechts 1 bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Met als bijkomend voordeel dat het negatieve 
saldo daardoor is omgezet in een positief saldo. 
 
12. Geplande activiteiten in 2020/21 
Mobiliteitsplan en Verkeer 



 6 

Begin februari 2021 wordt – in samenwerking met de gemeente – het Mobiliteitsplan 
gepresenteerd. Bewoners worden bij de uitvoering betrokken op themabijeenkomsten, 
onder andere voor Parkeren en Verkeer. 
 
Parkeren 
Follow-up parkeermeting Dufeq 
De parkeermeting uitgevoerd door Dufeq is inmiddels achterhaald en is niet op 
representatieve dagen en plaatsen uitgevoerd. Plan is om met een aantal vrijwilligers 
parkeermetingen uit te voeren om zodoende een duidelijk beeld te krijgen van de huidige 
parkeersituatie en vervolgens in overleg met de gemeente via het Mobiliteitsplan tot 
oplossingen te komen. In de loop van november komen wij met meer details. 
 
Evenementen 
In overleg met de gemeente is het de intentie om bezoekers buiten de Vesting te laten 
parkeren en bewoners van pasjes te voorzien om zodoende alleen bewoners toegang tot de 
Vesting te verlenen. Gesprekken hierover met de gemeente en de andere stakeholders zijn 
gaande. 
 
Duurzaam Wonen in de Vesting 
In 2020 vonden meerdere kleine bijeenkomsten plaats over glas en waterstof. 
Vervolgbijeenkomsten zijn gepland voor 2021. 
 
Jort Meijer meldt dat het glasteam goed werk verricht met betrekking tot het stimuleren 
van duurzaam glas in de Vesting. De gemeente heeft laten weten dat een 
duurzaamheidscommissie in het leven wordt geroepen. 
Voor het waterstofproject is geld nodig. Wellicht is een samenwerking met Givaudan 
mogelijk. 
 
Overlast en rommel op de Wallen 
De groep Troeptrimmers gaat ook in 2021 door met een hopelijk nog groter aantal 
enthousiaste Vestingbewoners. 
Op het gebied van communicatie worden de korte lijnen met de gemeente verder 
geïntensiveerd en voortgezet. 
 
Terrassen, Horeca en Toerisme 
De Visie Toerisme wordt in 2021 ontwikkeld – eventueel in samenwerking met Muiden 
(Vestingwerken Randstad). 
 
Trude Schermer meldt dat de werkgroep Terrassen, Horeca en Toerisme door het 
coronavirus nog geen Visie heeft kunnen ontwikkelen. De Visie dient breed gedragen te 
worden; de Visie wordt daarom niet alleen door de werkgroep bepaald maar geschiedt in 
overleg met de gemeente Amsterdam. 
 
Communicatie met andere Buurtplatforms en Gemeente 

• Kwartaaloverleg met de wijkwethouder 

• Directe contacten met beleidsmedewerkers over specifieke thema’s 

• Kwartaaloverleg Buurtplatforms 

• Nieuw Convenant (2021) met de Gemeente 
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In het nieuwe convenant wordt door de gemeente een werkbedrag en een bedrag bepaald 
op basis van hoofd van het aantal bewoners in een kern. Dit laatste wordt aangewend om 
de sociale cohesie te vergroten, terwijl het werkbedrag, dat gebaseerd is op het budget en 
gebonden aan een maximum, bedoeld is voor de uitvoering van activiteiten zoals thema 
bijeenkomsten, website, etc. Nadeel voor ons is dat het – in tegenstelling tot de overige 
kernen binnen Gooise Meren – in de Vesting duurder is om een ruimte te huren voor een 
bijeenkomst. 
 
Werving leden Bewonersplatform Naarden-Vesting 
Fleur werkt een plan uit in overleg met de wijkadviseur om meer bewoners te laten 
aansluiten bij het Bewonersplatform. 
 
13. Rondvraag 
Uit de zaal komt de vraag of motorrijclubs toestemming nodig hebben om te rijden door o.a. 
de Vesting en daar overlast te veroorzaken. 
Wij denken niet dat dit vergunningsplichtig is. De in het mobiliteitsplan besproken 
regulering van doorgaand verkeer zou dit probleem mogelijk op kunnen lossen. Het 
Bewonersplatform zegt toe dit uit te zoeken met de gemeente. 
 
14. Sluiting 
Boenk dankt allen voor hun komst en hoopt op de volgende bijeenkomst in januari/februari 
2021 een borrel aan de bewoners te kunnen aanbieden. Boenk sluit de vergadering door de 
wens uit te spreken dat eenieder gezond blijft. 
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