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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Het Oude Buurtje 
d.d. 12 april 2017 

 
Nummer: 3 
 
Aanwezig: 
Bestuur:  Leo Spruit (voorzitter), Arie van Noord (penningmeester & ledenadministratie),  

Sandra Keukens (secretaris), Harm van Nieuwenhuijzen, Pim van der Voort, Linda van der 
Voort, Ronnie de Rooij (algemene bestuursleden), Ankie Duijn (notulist); 

 
 De heer Hans Kleiss, gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer; 
 
Leden: Hanne van der Linden, Adri van Nieuwenhuijzen, Annemieke van der Velde, J. Bosma, dhr 

Tameris, dhr. en mevr. Jonen, Ineke Lane, Hans Peters, Bep Noort, Stien van Nieuwenhuijzen, 
Jaap en Suzanne van de Bos, Ben Boskamp, Els van Dijk, Maarten Tulen, Francis 
Oudenampsen-Hordijk, dhr en mevr, Ottevanger, F.A. Treur, Karin Bouman,  
Clemens v.d. Vaart, mevr. v.d. Leest, mevr. A. Scholten, M. v.d. Biggelaar-v.d. Elze, mevr. 
Kleijer, Betty Wubbe, Corry Blommendaal, Hilga Korrel, Marianne van Noord, Wilma Spruit, 
mevr. Nel Bood, Marianne van der Vaart, Marion Weij, fam. Korver, C. Weeda.  

 
  
Afgemeld: Peter Meijer 
 

 
1. Opening en welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is verheugd over de grote opkomst. Hij stelt 
Hans Kleiss voor, aanwezig namens de Gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de vergadering kunnen 
hem vragen worden gesteld.  
In totaal zijn er 46 personen aanwezig, inclusief het bestuur.  
 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend.  
 

2. Voorstellen bestuursleden 
De voorzitter stelt alle leden van het bestuur voor. Tevens noemt hij nog Marion Weij en Ankie Duijn 
die ondersteuning verlenen als redactielid aan de wijkkrant, Ron van de Steeg die zich met name inzet 
voor de website het versturen van de digitale nieuwsbrief en Facebook en Twitter en natuurlijk Marleen 
van Nieuwenhuijzen die veel ondersteuning verleend aan de activiteitencommissie.  
 

3. Mededelingen 
Er wordt een aantal punten genoemd die deels tijdens de vergadering nog nader besproken zullen 
worden.  

a. Er is een ingekomen mail ontvangen over de parkeerproblemen in de wijk; 
b. De parkeersituatie zal nog onder de loep genomen worden; 
c. De Triangelbrug blijft gevaarlijk ook na de aanpassingen; 
d. De uitrit van het Burg. Jansoniushof naar de Hoofdweg is gevaarlijk; 
e. De rotonde voor hotel De Beurs; 
f. WhatsApp groep; 
g. En er zijn nog ’t Oude Buurtje bekers ter beschikking voor diegenen die er nog geen hebben. 
h. Na afloop van de vergadering is er een borrel en een hapje om de vergadering gezellig af te 

sluiten; 
i. Momenteel wordt wekelijks op woensdag een “Keek op de week” gehouden. Aangezien er 

weinig respons is vanuit de wijk is dat met ingang van heden teruggebracht tot één keer per 
maand en wel op de 1ste woensdag van de maand. De locatie hiervoor is grote zaal van 
Horizon aanvang 09:30 uur. U mag altijd langskomen als u een onderwerp heeft en mailen 
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mag natuurlijk ook naar secretaris@hetoudebuurtje.nl. 
 

4. Vaststellen agenda 
Na toevoeging van het punt ‘Vaststelling verslag ALV 2016’, en er verder geen aanvullingen op de 
voorliggende agenda zijn, wordt deze vastgesteld.  
 
Aftreden en benoemen bestuursleden  
Sandra merkt op dat de aftredende bestuursleden, zoals genoemd in de agenda, ook herkiesbaar zijn. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en dus zullen de aftredende leden opnieuw voor drie 
jaar aanblijven. De vergadering stemt in. 
De datum van aantreden en aftreden wordt gewijzigd van 1 november naar 1 mei. Bij een volgend 
aftreden en aantreden van een (nieuw) bestuurslid zal deze dus na de eerstvolgende ALV-vergadering 
(in maart of april van dat jaar) op 1 mei officieel aantreden na een korte inwerkperiode. 
 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2016 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de ALV 2016. Het verslag wordt goedgekeurd. 
Het originele exemplaar zal buiten de vergadering door de notulist van 2016 en de voorzitter worden 
ondertekend en gearchiveerd worden. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt er vanuit de zaal een vraag gesteld aan Hans Kleiss over de 
situatie bij Triangelbrug. Ondanks de aanpassingen vindt men de brug nog steeds gevaarlijk. Vooral 
de afrit met de bocht naar links of rechts aan de Hoofdweg westzijde is steil en de draai is kort. Hans 
antwoordt dat de situatie is zoals hij is. Er zijn al aanpassingen gedaan en meer zit er niet in. Overigens 
is het een voorrangskruising dus rechts gaat voor. 
 
Ook de uitrit naar de Hoofdweg westzijde vanuit het Burg. Jansoniushof komt ter sprake. Er is slecht 
zicht. Mede door een hoge heg en geparkeerde auto’s. Dit geldt ook voor de uitrit vanaf de Ter 
Veenlaan. Auto’s staan veel te dicht op de hoeken geparkeerd.  
 
Hans stelt voor om samen met Leo de situatie nog eens nader te gaan bekijken, middels een schouw. 

 
6. Financieel verslag 2016 van de penningmeester 

De penningmeester toont een informatieblad (bijlage 1) met financiële gegevens over 2016. Daarop 
zijn vermeld het aantal leden per 1 januari 2016 (121) en per 1 januari 2017 (151). Er zijn in 2016 
enkele leden geroyeerd wegens het niet betalen van de contributie. Ook is er een aantal leden 
verhuisd, twee overleden en één opzegging. De vereniging is gegroeid. 
 
Het kas- en banksaldo per 1 januari 2016 en per 1 januari 2017 staan vermeld. Het balansoverzicht 
over 2016 zal als bijlage 2 aan dit verslag gehecht worden. 
 
Ook is een overzicht gemaakt van de ontvangen subsidies. 
 
Voor dit jaar (2017) staan de volgende cijfers op de begroting: 
Verwachte inkomsten uit contributie €10.000; 
 
Verwachte uitgaven:  € 3.000 aan diverse kosten; 
   € 3.000 voor diverse activiteiten; 
   € 2.000 reservering voor vervanging van materialen; 
De verwachting is dat een reservesaldo zal zijn opgebouwd aan het eind van 2017 van € 2.000. 
 
Vanuit de zaal zijn hierover geen vragen. 
 
De penningmeester stelt voor om voor het jaar 2018 de contributie te verhogen. Dit is onder andere 
ingegeven dat in 2018 minder subsidies zullen worden verstrekt.  
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Het voorstel is: Voor een alleenstaande € 10,00 i.p.v. € 9,00 en voor een gezin € 15,00 i.p.v. € 13,00. 
De vergadering gaat akkoord. 
De contributieverhoging gaat in per 1 januari 2018. 
 
Wel wordt de vraag gesteld of de gemeente ook nog enige bijdrage levert aan HOB. Deze vraag wordt 
bevestigend beantwoord. De gemeente draagt o.a. bij door middel van een zogenaamde 
participatiesubsidie voor diverse activiteiten. Ook bij andere organisaties kunnen en worden subsidies 
aangevraagd. 
 

7. Verslag van de kascommissie 2016 en benoeming leden kascommissie 20167 
De kascommissie is niet in de gelegenheid geweest om vóór deze vergadering de kascontrole over 
het jaar 2016 uit te voeren. Het zal alsnog zo spoedig mogelijk gedaan worden.  
De heer J. Doesburg zal deze controle voor de 3de maal doen en moet vervangen worden. Vorig jaar 
meldde zich geen nieuw lid. Officieel is een lid van de kascommissie aangesteld voor een periode van 
twee jaar met een mogelijke verlenging van één jaar. 
 
Officieel moet van de kascommissie (minimaal) één lid na twee jaar aftreden. Op de vraag of iemand 
de heer J. Doesburg van de kascommissie wil opvolgen meldt zich de heer Maarten Tulen. De 
aanwezig leden stemmen in. De penningsmeester zal met hem buiten de vergadering nadere 
afspraken maken. De kascontrole over 2017 zal uitgevoerd worden door de heren M. Tulen en 
V. Kuyvenhoven. 
 

8. Verslag van de activiteitencommissie over 2016. 
Harm toont het overzicht van de activiteiten van 2016. Aan de hand van foto’s geeft hij hiervan een 
vrolijke impressie weer. De aanwezigen mogen raden van welke activiteit de betreffende foto is. Alle 
activiteiten waren een succes waar iedereen van heeft genoten. Het jaar 2016 werd feestelijk 
afgesloten tijdens de Kerstborrel waar gelijktijdig het startsein van het jubileumjaar (25-jarig bestaan) 
werd geopend.  

 
9. Activiteiten 2017 

Voor 2017 staan er ook weer allerlei activiteiten op het programma. De eerste activiteit van 2017 was 
zoals te doen gebruikelijk weer de kerstbomeninzameling. Uit alle hoeken en gaten werden de 
afgedankte bomen aangesleept. Een aantal activiteiten is al gepasseerd maar er volgen er nog vele.  
 
Nieuw zal mogelijk een bloesemtocht zijn. Er komt nog een “lekkeractie” met een vervolg. En de 
mogelijkheid wordt onderzocht of er een wijnproeverij gehouden zal gaan worden bij voldoende 
belangstelling. Vanuit de zaal wordt in ieder geval enthousiast gereageerd. Er zullen aan deze 
proeverij wel kosten verbonden zijn (tussen de €15 en € 20). De hoogte is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Nadere informatie hieromtrent volgt. Tijdens de laatste Landelijke Schoonmaak dag zijn 
er in het buurtje in 1½ uur tijd 16 zakken met vuil verzameld.  

 
10. Het Oude Buurtje actueel 

Ronnie neemt het presentatiestokje over en vertelt: 
- dat het maaibeleid in de buurt is aangepast naar de oude situatie; 
- dat rondom het voetbalveldje in het Burg. Jansoniushof een hoger hek is geplaatst.  
- dat informatie uit de wijk en over zaken in de wijk gedeeld wordt via de sociale media zoals 

facebook, twitter, het wijkkrantje, de digitale nieuwsbrief en de website. Twitter bijvoorbeeld heeft 
92 volgers en facebook 314. Er is dus wel degelijk interesse in deze informatievoorzieningen; 

- dat er een actie gestart zal worden om nog meer leden voor HOB te werven; 
- dat er gecollecteerd gaat worden voor het Oranjefonds in de wijk gecoördineerd door HOB. Wij 

mogen ook collecteren in de wijk PAX. Het is een soort van sponsoractie. De helft van de 
opbrengst van de collecte is namelijk voor HOB. De collecte zal in juni plaatsvinden en er worden 
nog collectanten gezocht. 
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- dat op het speelveldje bij de Boekelstraat de informatiezuil is geplaatst. Er moet nog wel iets aan 
verbeterd worden, want de opgehangen informatie verdwijnt of waait weg. 

- dat naast de ingang van Horizon een minibieb hangt. Hierin staat boeken. U kunt hieruit lenen of 
boeken ruilen door er zelf een boek of boeken in te zetten en uit het kastje een boek mee te nemen 
om te lezen. Vanuit de zaal blijkt dat er al wel gebruik van gemaakt wordt. Annemieke van der 
Velde heeft nog een hele koffer vol boeken staan. Belangstelling? Graag! Inleveren bij de 
activiteitencommissie a.u.b. 

 
Marion Weij, als redactielid van de wijkkrant, vraagt of er mensen zijn die misschien een onderwerp 
hebben voor een verhaal(tje) in de eerstvolgende wijkkrant. U kunt dit melden bij de receptie van 
Horizon of via het mailadres van de activiteitencommissie. 
 

11. Rondvraag 
De heer Ottevanger heeft opmerkingen over de opgeknapte Hoofdweg westzijde. Auto’s zijn er te gast 
want het is een fietsstraat geworden. Maar er is met name uit de uitritten Burg. Jansoniushof, Ter 
Veenlaan en vanuit de uitritten voor de huizen bijzonder slecht zicht. Marion Weij vult nog aan dat het 
zicht op alle hoeken slecht is. Annemieke van der Velde heeft handhaving er ook al op aangesproken. 
Die lopen nu meer rond en staan bij af- en uitritten. 
Misschien kunnen er bijvoorbeeld spiegels geplaatst worden? 
 
Het antwoord van Hans Kleiss is: Nee! Die zijn meer bedoeld voor uitritten buiten de bebouwde kom. 
Ervaring heeft geleerd dat die een soort schijnveiligheid brengen. Dit zal meegenomen worden met 
de eerstvolgende wijkschouw. 
 
Linda van der Voort merkt nog op dat geparkeerde auto’s en met name busjes dicht op de hoeken 
slecht zicht geven. Misschien restricties aan de parkeervoorwaarden? 
 
Ook de zogenoemde spijker op de kruising van de Ter Veenlaan/Ramaerstraat/Dr. Egginkstraat levert 
regelmatig gevaarlijke situaties op. Stien van de Nieuwenhuijzen heeft hier zicht op en er gebeurd 
nogal eens wat.  
 
Hanna van der Linden brengt de uitrit bij Hospice Bardo ter sprake. Er zijn paaltjes geplaatst, maar 
door de kleine keerruimte voor vooral vrachtwagens en de wagens van de Meerlanden, worden die er 
zeer regelmatig uit gereden. Als er schade is moet dat gemeld worden via de website van de 
gemeente. Hans Kleiss heeft de Meerlanden er sowieso al eens op aangesproken. 
 
Ook wordt er nog een opmerking gemaakt over de kruising aan de andere kant van de Hoofdweg. 
Weggebruikers maken nogal eens misbruik van de verkeersregels aldaar. We draaien en keren te pas 
en te onpas. Hans Kleiss meldt dat deze voorziening niet anders kan omdat anders de bussen van 
Connexxion de bocht niet kunnen nemen. Helaas, maar het is niet anders. 
 
Wilma Spruit komt nog eens terug op de Hoofdweg WZ en dan met name voor wat betreft de veiligheid 
van fietsers wanneer er auto’s willen passeren. Uitwijken naar de zijkanten is niet prettig omdat naast 
het rode fietspad klinkers liggen. Auto’s kunnen er dan ook vaak niet langs.Hans Kleiss meldt 
nogmaals dat de auto hier te gast is en zich daarin dan ook maar dient te schikken. 
 
Maarten Tulen heeft vragen over de diverse gaten in de weg en ongelijke stoepen en of daar weleens 
iets aan gedaan wordt. Hans Kleiss: Ja ze worden regelmatig hersteld. De servicewagens van de 
gemeente zijn daarvoor. Ze moeten alleen gemeld blijven worden. U krijgt daarvan een bevestiging 
en u wordt ook op de hoogte gehouden van de status van de melding. Dit kan via de gemeentelijke 
website. Via die website komen jaarlijks ongeveer 20.000 meldingen binnen. Dus nogmaals: Vooral 
individueel blijven melden! 
 
Annemieke van der Velde vraagt naar de doelstelling van de WhatsApp groep.  
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Ja er is een handleiding maar ondanks dat wordt er een hoop flauwekul uitgewisseld en dat is vooral 
niet de bedoeling. Ronnie gaat zich hier nader in verdiepen en zal etiquette opstellen en hierover 
nadere afspraken maken met de gebruikers. 
 
Hans Kleiss vraagt zich af, naar aanleiding van het aanbod van de koffer vol met boeken, of HOB een 
eigen opslagruimte heeft. Nee dat heeft HOB niet maar er zijn onderhandelingen gaande met Horizon 
of de mogelijkheid bestaat voor het huren van een garage die dan als opslag dienst kan doen.  
 
Ook meldt Hans dat als er belangrijke zaken aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld thans de nieuwe 
ontwikkelingen rond het Oude Raadhuis, dat die dan ook worden gedeeld. Als voorbeeld noemt hij de 
eerdere gang van zaken rond het Oude Raadhuis voor wat betreft het daar vestigen van horeca. Dat 
is met de direct omwonenden toen besproken en is er tot een oplossing gekomen. Zo zal het nu ook 
weer gaan. 
 
Stien van Nieuwenhuijzen roept tot slot nog dat Het Oude Buurtje het fantastisch doet! 
 
Waarvoor dank van de voorzitter. 
 

12. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 
Hij dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De echte sluiting vindt plaats onder het 
genot van een drankje, een hapje en een nootje en wordt er gezellig na gekletst. 
 

 
 


