Notulen ALV Bewonersvereniging Delfgauw 21 februari 2019
blad 1
Aanwezig: 38 leden plus wijkmanager gemeente: Marjolein van der Vlies
Bestuur: Piet, Sven, Esther, Emil, Eline, Ron en Arjen.
Gastheer: Louis van der Meijden
Opening: Piet opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. Het is de
25e vergadering sinds de oprichting dus we bestaan nu 24 jaar. Volgend jaar
wellicht een feestje?
Agenda: hieraan worden toegevoegd: papiercontainers en kruispunt N470
Verslag 2018: is akkoord. Correctie: bij kascontrolecommissie staat verkeerde
voornaam, moet zijn Joop de Hoog.
Naar aanleiding van merkt mw. Huisman op dat er sinds vorig jaar [ondanks
toezegging van actie door dit bestuur] nog niets is veranderd aan de
gevaarlijke voetgangersoversteek bij de S-bocht1. Als je goed ter been bent is
de oversteektijd al erg krap maar mensen met beperking, rollators e.d. redden
het zeker niet. Hr. De Hoog merkt hierbij op dat veel fietsers, meestal
wielrenners, zonder stoppen doorrijden over de toch onoverzichtelijke kruising.
Ook wordt er ondanks het 30 km gebod veel harder gereden; 60 en 70 km
zelfs volgens meerdere aanwezigen. Ja, zelfs de bus, zegt Cammeraat, die hij
zelf tot stoppen heeft gedwongen. Men is al bij de politie geweest en ook de
gemeente is benaderd maar 't haalt niks uit. Louis merkt op dat zij ooit een
namaak snelheidscamera aan de lantaarnpaal hadden. Piet geeft aan dat de
politie benaderd kan worden voor lasermetingen.
Sociale activiteiten: Dit jaar is Marjon helaas gestopt met het organiseren van
de activiteiten die onder auspiciën van en deels gefinancierd door de
Bewonersvereniging werden gehouden. We hebben haar hartelijk bedankt voor
haar jarenlange inzet. De activiteiten worden wel voortgezet, nu door de inzet
van Eline, die nu meedeelt dat er een Natuurwandeling is op 24/3 olv Johan en
op 3/4 is er Bloemschikken; gedacht wordt aan Whisky proeverij, workshop
cocktails, Pubkwis en zelfs Bingo. Alle informatie hierover is te vinden in de
Nieuwsbrief.
Gevraagd wordt of er posters worden opgehangen op het prikbord in het
winkelcentrum. Dit is inderdaad de gewoonte bij iedere activiteit.
Natuurgebied Ruijven noord: Deze locatie is in ontwikkeling. Het groengebied
wordt flink aangepakt, gesnoeid en beter ontsloten. Deels specifiek gericht op
honden , een ander deel met natuurlijke [trim-] en speelmaterialen en
mogelijke horeca voorziening op t erf van de Zorgboerderij.

1 Actie werkgroep S-bocht
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Komkommerweg (KKW): De verwachting is dat deze weg, waar jarenlang op
gewacht is, deze zomer wordt geopend. Hierna zal er minder vrachtverkeer
door Delfgauw rijden. Omdat er toch een aantal bedrijven blijven [bv.
Zuideindseweg] die niet via de KKW bereikt kunnen worden is het volledig
verbieden van vrachtverkeer door onze dorpskern een utopie. Of de KKW ooit
wordt doorgetrokken naar de Noordpolder is twijfelachtig, maar dat zal in elk
geval nog lang duren.
S-bocht: De werkgroep is uitgebreid met een aantal leden en gaat met nieuw
elan onder leiding van Piet verder. De aanpak van dit stuk van de Delftsestraatweg wacht op de opening van de Komkommerweg. Eerdere plannen zijn
gemaakt en voorgelegd en afgestemd met de gemeente waarbij er veel
overeenkomsten waren met de wensen van de bewoners. De werkgroep Sbocht praat op 12 maart 2019 verder met de projectleider van de gemeente.
Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van het fietspad tussen Delfgauw en
Pijnacker erg slecht is. Piet merkt op dat dit zal worden aangepakt na de
aanleg van de rotonde.
Vrijenban: Emil licht toe dat dit deel van Delfgauw in 2009 is gebouwd met de
mededeling dat er nog wel enkele woningen bij zouden worden gebouwd. Nu
zijn er plannen voor veel meer woningen; hierover is overleg geweest tussen
gemeente en bewoners. Midden in dit wijkje ligt het Bart-Dekkerveld waarop
nu gebouwd zou gaan worden. Men heeft verteld dat hier veel asbest ligt,
afgedekt met een doek en een laagje aarde er op. Als speelveld oké maar als
bouwlocatie zijn er twijfels vanwege de mogelijke vervuiling. De nieuwe plek
voor het Bart-Dekkerveld geeft mogelijk gevaarlijke situaties voor de kinderen
(sloot).
De ontsluiting van Vrijenban is moeilijk, niet alleen voor de bewoners maar ook
voor het toekomstig zwaar bouwverkeer. Er is een Klankbordgroep gevormd.
Op de nieuwbouwlocatie moeten enkele sociale huurwoningen komen en veel
koopwoningen. Het is nu nog onduidelijk hoe het verder gaat maar 't gaat in
elk geval door. Mw. Dekker merkt op dat zij ook in de klankbordgroep zit en
hoopt dat het toch vlugger gaat maar 't wachten is ook op de toegezegde
bewonersavond.
Op dit punt wordt opgemerkt dat er veel last is van zwaar verkeer; hoe nu als
de Komkommerweg klaar is? Piet antwoordt dat bedoeld is zwaar verkeer te
weren maar Zuideindseweg moet wel bereikbaar blijven. Mw. Huisman merkt
hier op dat dertig jaar geleden door de gemeente aan de bewoners is beloofd
dat als de N470 klaar zou zijn de Delftsestraatweg verboden zou zijn voor
vrachtauto's. Meenemen in werkgroep.2

2 Aandacht werkgroep S-bocht
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BergRoses: De gemeente heeft een vergunning voor ‘maatwerk’ verleend aan
BergRoses. Zij mogen nog de oude norm van 95% afscherming volgen i.p.v. de
in 2017 aangeschermde norm van 98%.
Hierover is dit jaar overleg gevoerd met BergRoses en KNNV en ingesproken
bij de gemeente, maar het bezwaar is afgewezen. Bij BergRoses wordt
gestudeerd op andere mogelijkheden dmv gekleurd LED-licht maar ze zijn nog
niet zo ver. Rozen zijn een erg gevoelig product. De bedrijfsleider van
BergRoses merkt op dat dit jaar nog geen gebruik is gemaakt van de
uitzondering.
Buytenhouttafel: Dit is een denktank van belanghebbenden en organisaties die
een Visie moeten gaan geven over Delftse Hout en omgeving. Streven is het
behoud van dit groene recreatiegebied. Die Visie moet nog gevormd worden en
dan voorgelegd aan de gemeente.
Rotonde N470: Hans Meijerrathken licht toe:
Onderstaande informatie komt van de website
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-nwegen/wegen/n470/:
“Het wegdek van de N470 is aan vervanging toe. De provincie grijpt deze
gelegenheid aan om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren en
om maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing en duurzame
energieopwekking.”
Herindeling Kruithuisplein
Vanaf de N470 Ruyven komt er een ‘vrije rechtsaffer’, waardoor je zonder te
stoppen voor verkeerslichten rechtsaf de A13-noord op kunt rijden.
Rotonde wordt kruispunt
De rotonde Ruyven zal een kruispunt worden met meer opstelstroken in
diverse richtingen. De rotonde wordt vervangen voor een kruispunt omdat het
-verkeer vanuit Ruyven regelmatig lang moet wachten voor zij de N470 op
kunnen rijden. Met een kruispunt zal de doorstroming verbeteren.
=> definitieve planvorming na de zomer
=> er komt dan ook een informatieavond voor bewoners
=> er is door een groep bewoners en Zienswijze ingediend en ook ingesproken
op dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 7 februari jongstleden.
Daarnaast speelt het (proef)project Energy Wall
Deze proef speelt ook bij Keijzershof, informatie hierover is te vinden op de
blog https://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/energieleverendgeluidsscherm-langs-de-n470-bij-keijzershof-pijnacker-zuid-bij-bam-infra.html

“Deze Energy Wall bestaat uit verwisselbare panelen met een functie, zoals het
filteren van fijnstof of het opwekken van energie uit wind en zonlicht.”
Op 5 maart aanstaande is er een informatieavond voor omwonenden, Hans
Meijerrathken is daarbij ook aanwezig. [Kerkelijk Centrum]
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Omwonenden verwachten méér geluidsoverlast door voortdurend afremmen en
optrekken van voertuigen en zij hebben een eigen visie ingediend.
De provincie is opdrachtgever en de gemeente PN heeft er geen tot weinig
bemoeienis mee. De aanleg van de huidige N470 heeft 30 jaar geduurd....
Vraag tussendoor: bewoners hebben last van hondenpoep op veldje achter
kerk. Daar zou gebouwd gaan worden maar gaat dat door? Kinderen spelen er
ook tussen de drollen.
Antwoord: Ja, vergunningen zijn rond en de bouw kan van start. Het is niet
bekend wanneer dat gaat gebeuren.
Papiercontainers:
Esther vertelt dat we in de week voor de kerst een brief kregen met de
mededeling dat iedereen in ‘oud-Delfgauw’ na de kerst een blauwe
papiercontainer kreeg. Wij waren ontstemd dat daar geen overleg over was,
zo snel en net in deze periode. Op Facebook bleek dat meer bewoners er niet
blij mee waren en dat het mogelijk was om naar de gemeente te mailen als je
hem niet wilde (met opgaaf van reden). Er is toen snel een extra nieuwsbrief
verstuurd. Er zijn contacten gelegd met sportverenigingen en scholen die oud
papier verzamelen om de kas te spekken, met o.a. de wijkvereniging van
Klapwijk en met de wethouder, Hanneke van de Gevel. De laatste heeft uitleg
gegeven en beaamd dat de communicatie slordig was. Er is een opgave vanuit
het rijk om meer te scheiden en bovendien worden de kosten voor het
verbranden van restafval hoger.
Er zijn heel veel weigeringen geweest, mede door onze actie. Overigens zijn
er ook bewoners die er blij mee zijn. De bewoners die de papierkliko hebben
gekregen maar hem niet willen, kunnen deze na 6 maanden laten ophalen of
omruilen voor een kleinere.
De verdere uitrol van Het Nieuwe Inzamelen houdt in dat de grijze bak voor
PMD wordt en dat er ondergrondse containers komen voor het restafval.
Hierover zal worden overlegd met klankbordgroepen in de wijken.
De wethouder geeft ook aan dat ze ontevreden is over de afvalscheidingscijfers
in Emerald, maar dat er pas als laatste opnieuw naar deze wijk wordt
gekeken.
Johan Molenbroek merkt op dat er feedback was beloofd aan Emerald, over de
percentages gescheiden afval. Dit is tot nu toe achterwege gebleven. Het
bestuur neemt dit mee in het overleg in maart met de wethouder.
Vraag: aan de Laan der Zeven Linden zijn de afvalbakken op één plek
weggehaald; daar liggen nog altijd metalen (?) platen. Wanneer en hoe wordt
dit netjes hersteld? Het bestuur neemt dit mee3.

3 Actie bestuur
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Noordeindseweg (NEW): De bewoners van de Noordeindseweg hebben zich
verenigd onder de naam van ‘Buurtschap Noordeindseweg’; Frans Bosman is
voorzitter. Aanleiding was de aanpassing bestemmingsplan NEW 46 en 48. Uit
een enquête onder de leden van het buurtschap kwamen twee zaken die de
bewoners erg belangrijk vinden:
 Verkeersdrukte;
 Behoud van het landelijke karakter.
Dit sluit helemaal aan bij de Bewonersvereniging Delfgauw en we trekken nu
samen op richting de gemeente.
We hebben het bestemmingsplan gebruikt als ‘lijdend voorwerp’ om onze
prioriteiten ook bij de gemeente op de agenda te krijgen. Eind vorig jaar heeft
Piet ingesproken bij de raad. Ons bezwaar is afgekeurd, maar we hebben wel
ons doel bereikt. Zowel wethouder Ilona Jense als de raad is betrokken en er
wordt naar onze punten gekeken.
Een verkeerstelling leidde in eerste instantie tot de conclusie dat de NEW
volgens de geldende normen niet te druk is, maar we hebben aandacht
gevraagd voor het feit dat het niet zomaar een doorgaande weg is maar een
smal polderweggetje. Naast autoverkeer zijn er ook veel fietsers, voetgangers
en ruiters. De wethouder heeft erkend dat hiernaar gekeken moet worden. Er
is een werkgroep met bewoners en gemeente, waarin wordt gekeken naar
verkeersmaatregelen op korte termijn voor:
 Het eerste deel van de NEW: in hoeverre en hoe kunnen vrachtwagens
hier worden geweerd?
 Het deel bij Café du Midi en Klein Delfgauw: hier zijn heel veel
voetgangers en zou de snelheid eruit moeten;
 De aansluiting voor fietsers tussen het Virulypad en de Korftlaan.
De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats in maart.
‘Fusie’ met Oude Laen (bewonersvereniging Emerald): We gaan samen verder
(onder de naam van ‘Bewonersvereniging Delfgauw’), maar we fuseren niet
officieel, want dat is juridisch erg ingewikkeld. Hans, voorzitter Oude Laen,
vertelt dat er op 12 februari 2019 een ALV van Oude Laen is geweest, waarin
in principe is besloten om de vereniging op te heffen en het resterende
vermogen over te maken naar de Bewonersvereniging Delfgauw.
Omdat het quorum niet gehaald werd om deze beslissing in 1 ALV te kunnen
nemen, wordt een 2e ALV gehouden op 11 maart 2019.
Nagekomen bericht: het besluit van de 1e ALV is bekrachtigd op 11 maart.
Er wordt nu gewerkt aan een overdrachts-/overgangsdocument.
'Oude Laen' steunt financieel de Koningsmarkt en Sinterklaasintocht. Met het
samengaan van beide verenigingen is er straks één bewonersvereniging voor
heel Delfgauw.
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De Buitenspeeldag 2019 vindt in Emerald plaats (Pauwmolen).
Verslag Penningmeester: Emil geeft een toelichting bij de uitgedeelde
financiële jaarstukken. Er is een aantal opmerkingen:
• Voor de straatspeeldag samenwerken met het Oranjecomité? Het bestuur
neemt de suggestie mee4.
• Hans stelt voor om de Buurtknip te gebruiken, heeft daar goede ervaring
mee. Het bestuur neemt de suggestie mee5.
• Louis stelt dat het 'politiek café' een succes was maar ondanks dat het in
het belang van de gemeente was hebben ze geen cent bijgedragen. Dat
had best anders gekund.
De begroting wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.
Kascontrole: De commissie heeft de stukken kritisch bestudeerd en in orde
bevonden. Décharge wordt verleend en bevestigd met applaus. Johan is
aftredend maar nu Hans bestuurslid wordt zijn er twee nieuwe leden nodig. Er
is een toezegging van Robert Groenewegen. Er zijn geen kandidaten in de zaal
waarop Piet, aftredend voorzitter, aangeeft dit wel op zich te willen nemen.
Nieuwe bestuursleden: Sven en Piet zijn aftredend. Sven heeft dit twaalf jaar
gedaan, jaren als penningmeester, maar ook alles digitaal op gang gebracht.
Piet neemt afscheid als voorzitter en draagt het nu over aan Esther.
Als nieuw bestuurslid wordt Hans voorgedragen; met applaus ontvangen.
Esther meldt dat er nu dus een vacature is. Wie meldt zich?
Als nieuwe voorzitter krijgt Esther veel kennis overgedragen van Piet. Piet blijft
ook aanspreekbaar en ook actief in werkgroepen Vrijenban en S-bocht.
Na de rondvraag [laadpaal tandarts op parkeerplek en hinder van
valkparkieten in volière Noordeindseweg] sluit de voorzitter de vergadering.
De hapjes bij de borrel zijn gesponsord door Verhage.
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