Algemene Ledenvergadering Bewonersplatform Naarden-Vesting
Datum:
Aanwezig:
Locatie:

11 oktober 2021
Boenk van Marle, Wouter Hoek, Guide Bartelet, Paul Boerma, Fleur Lempers,
Esther Menken (notulen)
Grote Kerk Naarden

Agenda
1. Opening
2. Akkoord leden dat ALV na mei 2021, dus heden, wordt gehouden
3. Notulen ALV 14 september 2020
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Overzicht activiteiten 2020
6. Financieel jaarverslag 2020
7. Rapport Kascommissie
8. Goedkeuring financiële jaarstukken 2020
9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020
10. Besluit dat in 2021 geen contributie zal geheven worden
11. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
a. Herbenoeming Esther Menken (secretaris)
b. Herbenoeming Boenk van Marle (voorzitter)
12. Geplande activiteiten in 2021
13. Begroting 2021 (gepubliceerd op de website)
14. Rondvraag
15. Sluiting

1. Opening
Boenk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV en spreekt
een speciaal welkom uit naar Alexander Luijten.
2. Akkoord leden dat ALV na mei 2021, 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.
3. Notulen ALV 14 september 2020
De notulen van de ALV op 14 september 2020 worden goedgekeurd en gearresteerd.
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4. Mededelingen en ingekomen stukken
Boenk deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. Het Bewonersplatform streeft er
naar om zoveel mogelijk bewoners actief te betrekken bij de projecten en activiteiten. Om
dit nogmaals uit te leggen en te benadrukken loopt Boenk de statuten in het convenant
door.
Het Bewonersplatform is per activiteit georganiseerd in werkgroepen. Boenk geeft aan dat
we op zoek zijn naar nieuwe leden en naar (jongere) bewoners die actief willen deelnemen
aan bestuur en/of werkgroepen.
Statuten BWPNV
i. Doel (art2)
1. Platform voor communicatie, overleg en samenwerking met de gemeente bij behoud en
ontwikkeling leefgebied
2. Alles te doen wat in alle redelijkheid in het algemeen belang is van alle leden en hun
bezoeker voor wat betreft handhaving en verbetering van de leefbaarheid. Schoon, veilig
en vrij van overlast.
3. Voorkomen en terugdringen van criminaliteit, baldadigheid en overlast en wat dies meer
zij voor zover die een bedreiging vormen voor de levenssfeer.
ii. Middelen (art 3)
1. Bevorderen communicatie
2. Benoemen van aandachtsgebieden voor gerichte activiteiten van leden- of werkgroepen
3. Verzamelen en verschaffen van informatie aan Gemeente
4. Verzamelen en verschaffen informatie aan bewoners
5. Onderhouden van contact met lokale en politionele overheid in het belang van
bewoners in het kader van wederzijdse informatie verschaffing.
6. Bijzondere aandacht voor: groenvoorziening/onderhoud, kwaliteit van infrastructuur, en
straatveiligheid.
7. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met Gemeente.
8. Alles wat bijdraagt aan verwezenlijking doel
Opmerkingen uit het publiek:
Frank Schreve: Prima dat nog eens getoond wordt wat het bewonersplatform allemaal
doet. Het is ongelukkig dat er discussie ontstond in het voorjaar van 2021 op scocial media.
Onze taak is om meer steun te krijgen uit andere delen van de vesting. Ook zouden wij in
gesprek moeten gaan met de mensen die 'tegen' het bewonersplatform zijn. Boenk
antwoordt dat we dat inderdaad in gesprek geweest zijn met de betrokken personen op
social Media en dat het positieve gesprekken waren. Eruit bleek dat deze personen andere
doelstellingen hebben dat het Bewonersplatform. Ook hebben we geprobeerd om middels
flyers bij alle woningen in de Vesting actief op zoek te gaan naar nieuwe leden en
bezoekers van deze themabijeenkomst. Juist geluiden uit andere hoeken zijn gewenst,
zodat we een afspiegeling zijn van ALLE bewoners.
Bram van der Spelt: actievoerders lokken ons uit de tent dor proefballontjes op te laten
met kritiek en lege woorden. Als je hen uitnodigt om in gesprek te gaan geven zij niet thuis.
Frits van Dulm: Advies om in een zo vroeg mogelijk stadium te communiceren aan de leden
zodat geruchten geen kans krijgen al rond te dolen op social media. Boenk antwoordt dat
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enkele bewoners vaak ver voorafgaand aan daadwerkelijke plannen of ideeen al de wereld
in schieten voordat er iets is besloten of gedaan, terwijl het beter was geweest ons te
contacteren. Voorbeeld van een idee dat uit zijn verband is gerukt: zonnepanelen op een
parkeerplaats Nieuw Molen in de vesting en de lokaties om laadpalen te plaatsen terwijl
het advies was ABRI. Iemand deelt een plan verkeerd en een volgende bazuint het al rond
voordat er een kans is om als bewonersplatform ergens op te reageren.
Saskia Simons geeft aan hoe moeilijk communicatie is. Het bewonersplatform doet niet
aan social media om te voorkomen meegesleurd te worden in nutteloze discussies, maar
houdt het wel, waar mogelijk, in de gaten Het kost al zo veel tijd om de dingen die we doen
goed uit te voeren. Saskia beaamt dat het verstandig is niet op social media te reageren.
Ook het BPF doet eens iets fout aan communicatie (terrassen discussie), wellicht kan Saskia
ons daarbij helpen?
5. Overzicht activiteiten 2020
v Verkeer
• Verkeersregulering bij evenementen
• Parkeren
• Parkeerenquête Naarden
v Vesting
• Parkeertellingen door bewoners
v Mobiliteitsplan
• Participatie traject gemeente
• Aanbevelingen BWP NV
• Inspreken bij Raad
v Duurzaam Monument
• Bewonersbijeenkomst 4 Feb 2020
• Glasproject 39 aanmeldingen
• 26 aanvragen bij de Zwaan/8 opdrachten w/o 1 monument
• Pilot plan isolerende beglazing NV
• Waterstof
v Overlast en rommel op de wallen
• Bezoek burgemeester en wethouder
• Trim groep maandelijks olv Freek Eshuis (Boenk bedankt Freek Eshuis en Fleur
Lempers voor hun inzet mbt troeptrimmen, het schoonhouden van de Vesting)
• Overlast/calamiteit coördinatie met gemeent
• Korte lijnen
• Groepsapp politie, Boa’s, bewoners
v Steun aanvraag Grote Kerk imm,erfgoed
v Buurtinitiatief de Kloostertuin
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v Communicatie via website en nieuwsbrieven
v Terrassen, Horeca, Toerisme.
• Tijdelijk extra terras ruimte covid-19
• Evaluatie eind okt 2021
• Ontwikkeling Visie toerisme
• Contact nieuwe marketinggroep GM
v Buurtplatforms en Gemeente
• Diverse communicatie Gemeente bestuur
• Kwartaal overleg buurtplatforms GM
• Overleg Havenproject met stakeholders
• Nieuw convenant (2021) met de Gemeente
v Status leden en werving leden
Boenk bedankt Freek Eshuis en Fleur Lempers voor hun inzet mbt troeptrimmen, het
schoonhouden van de Vesting.
Gertjan Sluijter geeft de suggestie dat het troeptrimmen ook niet-leden aantrekt, die we
op deze wijze kunnen benaderen om lid te worden. Hij maakt van de gelegenheid gebruik
om het BPF te bedanken namens de ondernemersvereniging voor het bedrag dat we bij de
leden hebben geworven tbv de bloemen in de straten.
6. Financieel jaarverslag
Guide licht op heldere wijze de cijfers toe.
7. Rapport Kascommissie
Bram van der Spelt is aanwezig, Jan Hesemans is verhuisd. Bram heeft schriftelijk laten
weten dat hij de cijfers heeft gecontroleerd en dat deze akkoord zijn bevonden. Bram heeft
aangegeven ook voor 2021 deze zware taak weer op zich te willen nemen, waarvoor dank.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Bram. We zijn daarnaast op zoek naar
een tweede lid van de kascommissie. Wij krijgen hiervoor mandaat middels een applaus
van het publiek.
8. Presentatie en Goedkeuring financiële jaarstukken 2020
De penningmeester licht de jaarstukken 2020 toe en de vergadering gaat middels applaus
akkoord.
9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
De vergadering geeft middels applaus aan akkoord te gaan met het gevoerde beleid in
2020.
10. Besluit dat in 2022 geen contributie wordt geheven
De vergadering geeft middels applaus aan akkoord te gaan met het besluit.
11. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
o Herbenoeming Esther Menken (secretaris)
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De herbenoeming van Esther wordt met applaus akkoord bevonden.
o Herbenoeming Boenk van Marle (voorzitter)
De herbenoeming van Boenk wordt met applaus akkoord bevonden.
12. Geplande activiteiten in 2021-2022
v Communicatie bewoners/gemeente etc
v Ophalen meningen van bewoners
v Informatie naar bewoners
v Mobiliteitsplan
• Uitwerking Mobiliteitsplan
• Laadpalen
• Verkeer
• Parkeren
• Thema bijeenkomsten bewoners parkeren en verkeer
• Enquetes over voorstellen Gemeente
v Evenementen
• Proefparkeren bezoekers buiten de Vesting, pasjes voor bewoners
v Duurzaam wonen in de Vesting
• Uitwerking glasproject
• Haalbaarheids onderzoek waterstof
• Kleine bijeenkomsten glas en waterstof
v Overlast en rommel op de wallen
• Trim groep maandelijks
• Overleg gemeente en SMB over elektrische boten
v Terrassen, Horeca, Toerisme.
• Ontwikkeling visie toerisme in samenwerking met Muiden
v Buurtplatforms en Gemeente
• Kwartaal overleg wijkwethouder
• Kwartaaloverleg buurtplatforms
• Nieuw convenant (2021) met de Gemeente
v Werving leden Bewoners Platform NV
v Werving vrijwilligers onder leden!
13. Begroting 2021
We organiseren dit jaar enkele grote activiteiten waardoor we een negatief saldo hebben.
Of evenementen op door BPF voorgestelde tijdstippen doorgang vinden, zoals de parkeer /
evenementen bijeenkomst hangt grotendeels af van de gemeente, waar een groot
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personeelstekort heerst. Sommige evenementen schuiven door naar een volgende termijn.
Een voorbeeld is de trekvaart en de haven.
Frits van Dulm: wat doen we aan de verrommeling in de Vesting, wat is de aanpak? Boenk
stelt voor dat Frits de werkgroep opricht en de kar trekt . Frits is akkoord en neemt
binnenkort met Boenk contact op.
14. Rondvraag
Herman ten Kroode: criminaliteits en baldadigheidsbestrijding.
Goede straatverlichting. Al jaren werkt een lantaarnpaal niet bij zijn huis. Esther biedt aan
de gemeente te benaderen om dit te verhelpen middels Melding Openbare Ruimte via de
website van Gooise Meren. Herman meldt na de vergadering dat gebleken is dat de
interventie geholpen heeft want dat sinds vandaag de lamp het weer doet.
Frits van Dulm: licht 2 herdenkingsevenementen toe die volgend jaar in de Vesting gevierd
zal worden.
• 1572-2022 (450 jaar geleden) de geboorte van Nederland, Gemeente Gooise Meren
doet er aan mee (http://www.geboortevannederland.nl/deelnemende-gemeenten),
er is een werkgroep opgestart die de manifestaties voorbereidt.
• 1672-2022 (350 jaar geleden) rampjaarherdenking
(http://www.rampjaarherdenking.nl/waarom-herdenken) burgermoord, herovering
op de Fransen.
15. Sluiting
Boenk dankt allen voor hun komst en hoopt dat men blijft voor de verkeersbijeenkomst die
om 20.00 van start zal gaan.
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