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Notulen 24e Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw
op 22 februari 2018 om 20:00 uur in boerderij Onder de Zeven Linden
Piet opent de vergadering om 20:02 uur en heet de ongeveer 20 aanwezigen welkom.
1. Welkom
Piet verwijst naar de agenda, waar of een nieuw bestuur of het opheffen van de vereniging
bij onvoldoende nieuwe bestuursleden stond. Gelukkig zijn er voldoende aanmeldingen, dus
de vereniging gaat door. Piet vraagt of er nog andere gegadigden zijn, omdat er problemen
met de mail waren. Eline Bergen Henegouwen heeft eventueel interesse, ze overweegt dit
nog.
1. Goedkeuring notulen 23e ALV op 7 maart 2017
Piet vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen, die zijn er niet. Daarmee worden de
notulen vastgesteld.
Flora Huisman stelt naar aanleiding van de notulen opnieuw de vraag over de fiets
stoplichten in de S-bocht, die zijn nog steeds niet gesynchroniseerd. De BVD neemt dit mee
in het komende overleg met de gemeente.
3.
Verslag sociale activiteiten
Marjon kon helaas niet aanwezig zijn bij de ALV om over de activiteiten te vertellen. Piet
leest een lijst van activiteiten voor, die weer goed ontvangen zijn en veel deelnemers
trekken. De buitenspeeldag is afgelopen jaar niet doorgegaan, omdat er onvoldoende
vrijwilligers waren en doet een oproep aan mensen die hier dit jaar aan mee zouden willen
werken. Sven gaat later met een lijstje langs, de buitenspeeldag 2018 is op woensdag 13
juni.
Piet vraagt om suggesties voor activiteiten, de schilderworkshop van Roos van de Meijden
wordt genoemd.
4.
Stand van zaken ontwikkellocaties en andere zaken
Spui
Hier wordt druk gebouwd, opleverdatum wordt regelmatig uitgesteld maar er is goed contact
vanuit de bouwer en gemeente met de omwonenden.
Koala
Hierover was deze avond een voorlichting voor de direct omwonenden in het Kerkelijk
Centrum, waarbij ook Marjolein van der Vlies, de nieuwe wijkmanager voor Delfgauw,
aanwezig was.
Komkommerweg
De aanleg hiervan is begonnen, zoals iedereen kan zien. De opening hiervan is voorzien voor
2019 en op dit moment ligt alles op schema.
Louis van der Meijden vraagt hoe de oplossing is voor de fietspaden, Piet geeft aan dat deze
door de kruisingen doorbroken worden en dat auto’s voorrang hebben. Dit wijkt af van de
andere kruisingen op de Zoefroute, dit is onhandig en onveilig. Piet zegt toe dit mee te
nemen in het overleg met de gemeente.
S-bocht
De afspraak met de gemeente is dat na opening van de doorgetrokken Komkommerweg de
S-bocht opnieuw, meer verkeersluw, wordt ingericht. Gevraagd wordt of er een aansluiting
komt op de Kooltuin, dat is voorlopig niet de bedoeling. Hierover wordt opgemerkt dat dit
een halve oplossing is.
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Vrijenban
Op de locatie van van Leeuwen is woningbouw gepland (achter de boerderij van Van
Leeuwen), Anton van de Meijden geeft aan dat er gisteren een overleg is geweest van
bewoners van de Noordeindseweg over onder meer deze plannen, met het idee om een
bewonersvereniging op te richten. Zij zijn gewezen op deze vereniging. Daarnaast vertellen
aanwezigen dat er zes huizen gebouwd gaan worden bij Rozenkwekerij van de Berg, dit was
nog niet bij de BVD bekend.
5.
Verslag penningmeester over 2017 en begroting 2018
Ron en Ingrid delen de stukken rond in de zaal. Sven licht de balans en winst- en
verliesrekening over 2017 toe. Bij de toelichting laat Sven het ledenverloop in de tijdzien,
een vraag van Joop de Hoog uit de vorige ALV. Van een start met gemiddeld 325 leden zijn
we wat gegroeid tot de laatste tien jaar gemiddeld 380 leden.
Bij de begroting legt Sven uit dat de contributie van 5 naar 6 euro gaat, het mandaat is er al
een paar jaar, de extra contributie is nodig om de contributie in het vervolg per
automatische incasso te kunnen innen. Het langs de deur gaan om te innen, kost het bestuur
anders teveel tijd en er blijven mensen die niet betalen en dan handmatig uit de ledenlijst
gefilterd moeten worden.
6.
Verslag kascontrole commissie
Johan Molenbroek van de kascontrole commissie leest de verklaring van de kascontrole
commissie (zijnde Johan Molenbroek en Gerard de Hoog) voor. De vergadering
applaudisseert voor de kascommissie en verleent decharge aan het bestuur. Joop de Hoog
treedt nu terug als kascontrole commissielid, Johan Molenbroek blijft aan. Piet vraagt naar
een nieuw lid en Hans Meijerrathken meldt zich aan.
Piet vraagt de ALV of zij instemmen met de begroting en de verhoging van de contributie, dit
wordt met algemene stemmen aanvaard.
7.
Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden
Piet licht toe dat er drie nieuwe bestuursleden zijn, met misschien een vierde. Sven, Piet en
Ron blijven lid van het bestuur, Sven en Piet nog voor een jaar om een goede overdracht te
realiseren. Jaap, Ingrid en Sandra treden terug als bestuurslid. Jaap is sinds 2005 bestuurslid
geweest, Jaap heeft zich veel ingezet voor activiteiten rondom energie en energiebesparing
Sandra en Ingrid zijn bestuurslid sinds 2010. Piet bedankt Jaap, Ingrid en Sandra voor hun
inzet en vraagt de nieuwe bestuurskandidaten om zich even voor te stellen:
Esther Hasselman, woont sinds half oktober in Delfgauw, samen met Emil in de wethouder
Sonneveldhof. Ze is mindfulness trainer en wandelcoach, heeft ervaring met websites en
social media en wil dit inzetten voor de vereniging.
Emil van het Slik, partner van Esther, is belastingadviseur en accountant en vindt het leuk om
op deze manier veel mensen te leren kennen en zich in te zetten voor Delfgauw.
Arjen van der Hauw, van origine Fries maar opgegroeid in Den Haag, woont in het
woonzorgcomplex en is voorzitter van de bewonerscommissie daar. Hij was geschrokken
van het bericht over het stoppen van de BVD en heeft toen contact opgenomen. Vanuit het
woonzorgcomplex heeft hij al contacten met de gemeente.
De vierde kandidaat besluit zich ook beschikbaar te stellen:
Eline Bergen Henegouwen woont op de Schimmelpenninck van der Oyeweg, zag het bericht
over mogelijk stoppen van de vereniging afgelopen week op Facebook en vindt het
belangrijk dat de vereniging door kan gaan en meldt zich daarom ook aan als bestuurslid.
De vergadering reageert enthousiast op alle nieuwe kandidaten en stemt in met het nieuwe
bestuur.

Notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw 22 februari 2018
blad 3
8.
Rondvraag
Louis vd Meijden: ik wil geen bestuurslid worden, maar voor speciale commissies zoals
verkeer ben ik beschikbaar.
René: vd Horst: de commissie voor de herinrichting van S-bocht zal enige jaren nodig
hebben, blijven jullie dat wel doen? Sven en Piet blijven dat komend jaar doen en zullen
zorgdragen voor een goede overdracht.
Johan Molenbroek kondigt aan dat er binnenkort, samen met Marjon, weer een wandeling
wordt georganiseerd, deze keer richting de IJsmeestertunnel en terug via de
Schoenmakersplantage. Hij is ook voorzitter van de SWOP (stichting Welzijn en Ouderenwerk
Pijnacker), mochten er activiteiten zijn die daarop aansluiten dan wil hij daar aan bijdragen,
in elk geval via aandacht op social media.
Louis vd Meijden heeft gegevens van de mensen van de Noordeindseweg die mogelijk een
bewonersvereniging willen starten, hij geeft dat door aan het bestuur, zodat we de krachten
kunnen proberen te bundelen.
Dhr Grol geeft aan dat het aanvragen van verbouwingen en dergelijke voortaan alleen maar
digitaal kan. Hij geeft aan dat daar een grote groep burgers mee wordt buitengesloten en
dat dit tegen een besluit van de ombudsman in gaat. Piet zegt toe dit ook bij het overleg met
de gemeente aan te kaarten en het te agenderen als punt voor het politiek café in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen (15 maart a.s.).
Louis vd Meijden feliciteert de BVD met de nieuwe bestuursleden.
9.
Sluiting
Piet sluit de vergadering om 20:50u.

