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1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2. Voorstellen bestuursleden 

De voorzitter stelt de bestuursleden voor.  

Joke van Rijn heeft haar functie als secretaris neergelegd en wordt hartelijk bedankt voor haar 

werkzaamheden en ontvangt uit handen van de voorzitter een bos bloemen.  

 

3. Mededelingen 

Er wordt melding gemaakt van de leden die zich hebben afgemeld. 

Het officiele gedeelte van de vergadering duurt uiterlijk tot 21.30 uur. Na de vergadering is er een 

informeel samenzijn om samen na te denken over de verdere invulling van de buurtvereniging.  

 

4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
5. Activiteiten 2014 

Het vorige bestuur heeft in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd. 

 Kerstbomeninzameling 4 januari 
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 Paaseieren zoeken 19 maart 

 Buurtbarbecue 23 augustus 

Tijdens de buurtbarbecue is afscheid genomen van het oude bestuur. 

 

Het huidige bestuur heeft op 22 december de kerstborrel georganiseerd in de grote zaal van de 

Horizon. 

6. Financien 2014 

Het financieel verslag wordt bijgevoegd aan dit verslag.  

De penningmeester licht het verslag toe. Op het moment van overdracht was er alleen een 

banksaldo en een aantal facturen en kassabonnen beschikbaar. Uit de administratie bleek dat 30% 

van de leden op de ledenlijst in 2014 nog niet betaald.  

 

Kascontrole 2014: 

De penningmeester vraagt aan de aanwezigen om zich beschikbaar te stellen voor de 

kascommissie. 

De kascontrole voor 2014 zal uitgevoerd worden door de heer A. van Noord en J. Doesburg. Een 

afspraakzal op korte termijn gemaakt worden. 

 

Kascontrole 2015: 

De kascontrole voor 2015 zal uitgevoerd worden door de heer A. van Noord en J. Doesburg. 

 
7. Pauze 

Er wordt in overleg met de leden afgesproken om geen pauze te houden. 

 
8. Begroting 2015/2016 

De begroting 2015 en 2016 wordt toegelicht. 

 

De buurtvereniging heeft voor 2015 meer subsidie ontvangen omdat Het Oude Buurtje is uitgebreid 

met het Jansoniusterrein. Hierdoor is het bewonersaantal boven de 1000 personen gekomen. 

 

De 1e wijkkrant is kostendekkend vanwege de adverteerders in de krant. 

 

Ron van der Steeg (lid Het Oude Buurtje) beheert de website www.hetoudebuurtje.nl en hierdoor 

worden de kosten laag gehouden. 

 

Voor 2016 is deze week ook subsidie aangevraagd.   

http://www.hetoudebuurtje.nl/
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9. Wijkschouw 22 april 2015 – update 

De voorzitter meldt dat op 22 april jl. er een wijkschouw heeft plaatsgevonden. Deze schouw heeft 

ruim twee uur geduurd. Aanwezig van de gemeente Haarlemmermeer waren o.a. Hans Kleiss, 

gebiedsmanager en Marjolein Steffens, wethouder. Voorafgaand aan de wijkschouw heeft het 

bestuur alle klachten, wensen en meldingen over de inrichting van de openbare ruimte in Het Oude 

Buurtje geinventariseerd die via de e-mail waren binnen gekomen.  

 

Er is al actie ondernomen op de kastanjeboom aan de Ter Veenlaan. Het bestuur probeert inzicht te 

krijgen in de planning van de gemeente. Halverwege augustus zal er een nieuwe afspraak met de 

gemeente worden ingepland. 

 

Aangegeven wordt dat niet in de inventarisatie is opgenomen de hangjongeren op het speelveld 

aan de Boekelstraat. Zij zorgen voor geluidsoverlast en veel afval (glas). Het bestuur zal hiervan 

melding maken bij de wijkagent Johan Dubbelman en of Leroy Verhoef. 

Het verzoek om aan de gemeente te vragen om de twee bankjes te verplaatsen naar de andere 

kant van het veld onder de lantaarnpaal. 

 

De hangjongeren veroorzaken ook overlast voor de garages bij Horizon. Er wordt veel gevoetbald 

en de ballen komen terecht op het dak.  

Het bestuur verzoekt degene die melding van overlast willen maken bij de wijkagenten Johan 

Dubbeldam en of Leroy Verhoef dit te doen via: www.politie.nl, telefonisch via 0900-8844 of via 

twitter @pol_Jdubbeldam. Bij spoed bel 112. 

 

Ook geven de ganzen een probleem op het speelveld aan de Boekelstraat. Het bestuur geeft aan 

dat alle eieren worden geolied en dat er over een aantal jaar geen ganzen meer zijn.  

 

De picknicktafel bij Hospice Bardo is verwijderd en vervangen door een bankje. Het verzoek om hier 

een afvalbak bij te plaatsen. 

 

10. Het Oude Buurtje 2015/2016 

Contactpersonen 

Het bestuur zou graag in Het Oude Buurtje per straat een contactpersoon aanwijzen voor het 

bestuur. Mochten er huizen verkocht worden, meldingen zijn van overlijden, geboorte-uitbreiding, 

http://www.politie.nl/
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geslaagden etc. dan spelen wij daar als bestuur graag op in d.m.v. een kaartje, bloemetje. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via voorzitter@hetoudebuurtje.nl 

 

 

 

Activiteiten 2016 

De tot nu toe bedachte activiteiten voor 2016 zijn opgenomen in een overzicht. Dit overzicht wordt 

toegelicht door de activiteitencommissie en wordt toegevoegd aan het verslag.  

 

De activiteitencommissie vraagt zich af of er vraag is naar het opzetten van een boekenleesclub, 

wandelclub, fietsevenementen etc. Omdat er nog geen buurthuis beschikbaar wordt de 

activiteitencommissie bemoeilijkt om sommige activiteiten op poten te zetten.  

 

Er hebben zich vrijwilligers aangemeld bij het bestuur voor het groenonderhoud in Het Oude 

Buurtje. Deze groep is in oprichting. 

 

De vergadering heeft nog diverse ideeen voor activiteiten in 2015/2016. Genoemd worden: 

 Nationale burendag 

 NL doet  

 Nationale Natuurwerkdag (1 november 2015) 

 Pompoenen uithollen voor Halloween  (31 oktober 2015) 

 Liedjes zingen met Sint Maarten in Horizon 

 Spelletjesmiddag in Horizon (wintermaanden) 

 Mussenkasten maken o.l.v. Franke van der Laan 

 Pompoenen telen/schooltuintjes 

 

Franke van der Laan maakt melding dat er een losse monumentale fietsroute bestaat door Het 

Oude Buurtje. Wellicht kan hier iets meegedaan worden. Ook zijn er wandelroutes beschikbaar. 

 

Voor de 2e landelijke schoonmaakdag in 2015 zijn er drie lange grijpers (1.80 meter) besteld.   

 

De voorzitter maakt de aanwezige leden erop attent gebruik te maken van de ledenlekkeractie in 

samenwerking met molen De Eersteling.  

 

mailto:voorzitter@hetoudebuurtje.nl
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Het bestuur is attent gemaakt op leden van het eerste uur dus van 1991. Aangezien de 

ledenadministratie nog niet zo uitgebreid is graag melden via ledenadmin@hetoudebuurtje.nl 

 

11. Rondvraag 

Franke van der Laan doet een oproep voor vrijwilligers om  de natuurstrook achter Hospice Bardo 

te onderhouden. Hij heeft deze strook nog niet in beheer. Hij is hierover in overleg met de 

gemeente. Maandag a.s. heeft hij een vervolgafspraak met de gemeente. Hij hoort graag wensen 

uit de buurt over deze strook groen. Ook kan hij hulp gebruiken (gedurende het jaar) door in de 

tuin bij het Oude Nanningabad. 

 

Hans Peters komt met het idee om tijdens de Dag van de Zorg een ritje te organiseren met 

klassieke auto’s. Dit idee wordt meegenomen met de eerstvolgende vergadering van de 

activiteitencommissie. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en Horizon voor haar gastvrijheid en het 

beschikbaar stellen van hun ruimte en sluit de vergadering om 21.30 uur. Hij nodigt de aanwezigen 

uit voor een hapje en een drankje. 

 

mailto:ledenadmin@hetoudebuurtje.nl

