
Buurtvereniging l-{et Oude Buurtje

Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van Buurtvereniging Het Oude BuuÉje
d.d. í7 maart 2016

Nummer:

Aanwezig:
Bestuur:

Leden:

Afgemeld"

2

L. Spruit (voorzitter), L. Dortland (penningmeester & ledenadministratie), H" van
Nieuwenhuijzen, P. van der Voort, L" van der Voort (algemene bestuursleden), A.
Duijn (secretaris en verslag).
J.W" Geelhoed, B. Boskamp, S. van Nieuwenhuijzen, G. en K. Korver, W. v.d.
Leest, B. Noort, C. Rijgersberg, J. van Rijn, A. van Noord, J" Doesburg, l. Lane, H.
Peters en echtgenote, F. Hordijk, C" en M. van der Vaart, P. Meijer, H. Blokker, W.
Methorst, J. en S. van den Bos, C. Blommendaal, H" Korrel, W. Spruit, R. van der
Steeg, M. van Nieuwenhuijzen.
E. van Dijk en M" WeU;

1. Opening en welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is verheugd over de grote opkomst.
Er zijn in totaal 31 personen aanwezig inclusief het bestuur. De voozitter verklaart de
vergadering geopend.

Voorstellen bestuursleden
De voozitter stelt alle leden van het bestuur vosr. Ook noemt hij nog Ron van de Steeg,
officieel geen bestuurslid maar hij zet zich in voor o.a. de website.

Mededelingen
Vanuit de wijk is een vezoek binnengekomen om de verkeersaktie vanuit het Jansoniushof
op de agenda te zetten. N.a.v. deze actie is een flyer uitgedeeld. Vanuit het Jansoniushof
zijn heren aanwezig die daar uitleg over zullen geven"

Vaststelten agenda
Er komen verder geen aanvullingen op de voorliggende agenda en deze wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Verslag van de Atgernene Ledenvergadering d.d. 1í juni 2015
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de ALV 20í5. Het verslag wordt
goedgekeurd, Het originele exemplaar zal buiten deze vergadering door de notulist van
2015 en de voozitter worden ondertekend en gearehiveerd.

Verslag van het bestuur over 2015
a. Er vindt regelmatig overleg plaats met bestuurders van Horizon, De Linie en

Hospice Bardo. Met name wordt gezocht naar een vorm van samenwerking" Wat
kunnen wij voor elkaar betekenen? Met Horizon heeft dat onder andere geresulteert
in het mogen gebruiken van vergaderruimtes en de grote zaal. Ook met het bestuur
van de Doopsgezinde kerk is er contact geweest"
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tv" Overleg met de gemeente Haarlemmerrneer en NMCX
Met de qemeente:
De wijkschouw van 2015 is leidraad voor het overleg met de gebiedsmanager van
de gemeente. Er zijn al zaken verbeterd, maar er staan ook nog een aantal zaken
open. ln ons driemaandelijks overleg komen we daar iedere keer op terug. Ook de
gevaarlijke verkeerssituatie langs de Hoofdweg Westzijde komt iedere keer ter
sprake. Vanuit de zaal wordt dit nogmaals bevestigd.
Bijvoorbeeld:
1. Geen haaientanden bij de uitrit vanaf de Geniedijk.
2. De zeer onovezichtelijke kruising bij de Ter Veenlaan. De aldaar geparkeerde
auto's staan veel te zicht op de hoeken" Het antwoord wat wij hebben gekregen van
de gemeente is dat er nu niets aan gedaan wordt. Bij het herinrichten van de
l-loofdweg Westzijde zal één en ander verbeteren.
3. Het onderhoud aan fietsbrug 'de Triangel' en de verkeerssituatie aldaar baart sns
zorgen. Bij het eerstvolgende overleg zullen deze zaken opnieuw onder de
aandacht worden gebracht.
Met NMCX:
Met NMXC, Centrum voor Duurzaamheid, is regelmatig contact en dan met name
voor de schoonmaakacties in de wijk. L. van der Voort is ambassadrice namens de
HOB.
Er is regelmatig overleg met andere wijkraden in de nabije omgeving, maar ook met
andere raden binnen de Haarlemmermeer. ln een aantal gevallen zouden we de
krachten kunnen en moeten bundelen. Veel knelpunten komen overeen en wellicht
kunnen we zo meer draagvlak krijgen bij de gemeente"
De wijkkrant is inmiddels tweemaal verschenen en is erg positief ontvangen. Ook nu
komt er vanuit de zaal nog een compliment" Nummer 3 kunt u één dezer dagen
tegemoetzien.
De buurtvereniging is actief op Social Media" Er is een Facebookpagina
(@hetoudebuurtjehoofddorp), twitter (@hetoudebuurtje) en natuurlijk de website
(www.hetoudebuurtje.nl). Er is inmiddels in de buurt ook een WhatsApp groep
(WhatsAppHOBbuurtpreventie-groep) opgericht.
Contactmomenten in de buurt ontstaan het organiseren van activiteiten.
De buurtvereniging participeert indien noodzakelijk ook in actiegroepen. W'tj zijn
actief geweest, en nog, tegen het verplaatsen van de haltes van bus 340. Alleen
blijkt in de praktijk dat wanneer je veranderingen wilt in het openbaar vervoer dat dit
erg lang duurt. ln 2017 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats voor het openbaar
vervoer.
HOB heeft goede contacien met de schrijvende pers en met MeerRadio. We staan
weer op de kaart. HOB kan aanspraak maken op hun diensten en zij ztln vooral uit
op nieuwtjes uit de wijk.
HOB heeft een wandeling met de polderecoloog georganiseerd. Ondanks het
slechte weer waren er toch een 12-tal deelnemers. De ecoloog heeft veel verteld
over bijzonder groen in ons buurtje" ln april zal er opnieuw een wandeling
plaatsvinden op en rond de Geniedijk en mogelijk spotten we dan vleermuizen.
Door de gemeente is ons gevraagd tijdig het aantal bladkorven in de buurt aan te
geven. Het bestuur heeft een plattegrond gemaakt met daarop aangegeven een
twaalftal bladkorven. Het resultaat was een armzalig aantal van vijf korven. Bij
navraag bij de gemeente is gebleken dat de Meerlanden er een eigen visie op had
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losgelaten. HOB zal proberen dit jaar meer druk te oefenen.
k. Vanuit Horizon is aan HOB een verzoek gedaan om een mannenpraatgroep te

starten. Niet alleen voor mannen vanuit Horizon, maar ook vanuit de wijk. Dat is
gelukt! 1 maart jl. bestond de groep 1 jaar. Men komt wekelijks op woensdag-
ochtend bij elkaar en bespreekt daar allerhande zaken. Eens Ín de zoveel tijd
ondernemen ze ook iets buiten de deur. 31 maart a.s. gaan ze vis eten in lJmuiden.

L lnmiddels zijn er twee splinternieuwe bankjes tegenover elkaar geplaatst op de
hoeken van de Ter Veenlaan/Fortweg. Deze zijn geplaatst op vezoek van HOB.
HOB had ook gevraagd om het groen op deze locatie weg te halen en te bestraten.
Aan dat vezoek is niet voldaan. Wel zal het groen kort worden gehouden zodat de
bankjes vrij toegankelijk blijven"

m. HOB heeft goed contact met de wijkagent, mevrouw Marjolijn van Broeck. Zij heeft
ook meegewerkt aan de buurtpreventieavond met tips en adviezen.

n. HOB doet aan wel en wee in de buurt. Een aardigheid bij gezinsuitbreiding, een
hartelijk woord b"rj trieste gebeurtenissen, het signaleren van eenzaamheid en een
welkom voor nieuwe buurtbewoners. Graag worden wij geïnformeerd via e-mail:
secretariaat@hetoudebuu rtje. n l.

o" Alle bestuursleden van HOB hebben een (verplichte) VOG aangevraagd en
gekregen.

p. Er !s een vertrouwenspersoon aangesteld, de heer H. Schmit, voormalig huisarts.
Contactqegevens vindt u op de website www,hetoudebuurtie.nl.

7" Verslag van de activiteitencommissie 20í5
Harm van Nieuwenhuijzen, lid van de activiteitencommissie, somtde activiteiten van 2015
op.

Januari
Maart
April

Juni
Augustus
September
Oktober
November
December

Kerstboominzameling
Landelijke Schoonmaakdag
Paasactiviteit (voor de kinderen)
Koningsdag Ledenlekkeractie
Algemene Ledenvergadering
Buurt BBQ
Pompoenenactie tijdens de monumentendagen
Zwerfafualproject
Oud Hollandsche Gezelschapspellen in Horizon
Sinterklaasactie
Kerstukjes maken bij Hospice Bardo
Kerstborrel

Met name de Kerstboominzameling is altijd weer een groot succes. Naar aanleiding van de
Koningsdagactiviteit zijn 39 bonnen ingeleverd b'rj de molen. En natuurlijk was de BBQ weer
een succes. De Kerstborrel was erg drukbezocht waar we als activiteitencommissie erg blij
mee zijn.
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L Financieelverslag 2015 van de penningmeester
Als penningmeester geeft L. Dortland uitleg over de opbouw van het financieel ovezicht. Bij
aanvang van haar taak als penningmeester was er een eenvoudige weergave van
uitgaven. Om meer inzicht te krijgen in waar meer financieel draagvlak nodig is en waar pas
op de plaats gemaakt moet worden is er een kolommen tabel opgesteld vanaf 2014. Er kan
nu aangetoond worden dat het ledenaantai in 2015 gegroeid is van 72 huishoudens naar
106 huishoudens. |n2014 zijn er4 activiteiten georganiseerd en in het afgelopen jaar73.
De stijgende lijn is ook zichtbaar in de donaties en vormen van sponsoring. Het bestuur
dankt een ieder voor de financiele bijdrage. De wijkkrant wordt tot op heden volledig
gefinancieerd door adverteerders (sponsoring). De gemeentelijke subsidie voor sociaal
culturele activiteiten is in 2015 hersteld en de participatiesubsidie is op Bijl. Hoge kostenzijn
gemaakt voor de verplichte VOG voor vrijwilligers van de vereniging. Er is een vraag
uitgezet naar de gemeente of hierin tegemoet kan worden gekomen. De balans wordt
getoond via de PowerPointpresentatie en er is een positief saldo.

9. Verslag van de kascommissie 2015
De kascommissie 2015 (de heren A. van Noord en J. Doesburg) verklaart dat de
penningmeester een knap stuk werk heeft geleverd over 2015. Er wordt vervolgens
décharge verleend aan het bestuur.

í0. Benoeming kascommlssie 201G
Officieel moet de kascommissie (minimaal één lid) na twee jaar aftreden. Aangezien er
geen nieuwe gegadigden zijn voor deze functie wordt de huidige kascommissie conform het
reglement voor nog één jaar aangesteld" Op de vraag of iemand de leden van de
kascommissie wil vervangen meldt zich niemand. De aanwezige leden stemmen in dat de
heren A. van Noord en J. Doesburg ook in 2017 de kascontrole over 2016 zullen uitvoeren.

1 1" Voor 2016 is ons beleid orn te zorgen voor:
a. Veiligheid in de wUk; lnmiddels is er een WhatsAppHOBbuurtpreventie-groep

opgericht met tot nu tot 30 aanmeldingen.
Een veilige verkeerssituatie.
Het onderhoud in de wijk"
Goede contacten met de gemeente.
Jongerenbeleid (b.v. het creëren van een onderkomen voor de buurtjeugd);
Versterking van het bestuur. De huidige secretaris heeft aangegeven tot uiterlijk I
mei a.s. haar werkzaamheden te willen vervullen" Wanneer er niet direct vervanging
wordt gevonden is zij bereid om notuleerwerk te blijven doen.
Ook moet er uitbreiding komen op het dagelijks bestuur gezien de hoeveelheid werk
die er toch wel is. Tijdens de rondvraag wordt geopperd dat het misschien goed zou
zijn om iemand vanuit het Jansoniushof en vanuit de Kieviethof in het bestuur te
laten plaatsnemen. Het zijn nu een beetje wijken buiten de wijk en dat is niet de
bedoeling"
Samenwerking bevorderen met andere wijkraden.
De aanwezigen worden geattendeerd op Nextdoor, een buurt sociale media voor
korte contacten tussen buurtbewoners" Het is geen initiatief van HOB.
De buurtbewoners informeren over alle lopende zaken"
Betrokkenheid van bewoners stimuleren;
Meer omzien naar elkaar.
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12. Activiteiten 2016
Opnieuw toont Harm van Nieuwenhuijzen een overzicht van de activiteiten. Nu voor het
jaar 2016. De eerste vier van het overzicht liggen reeds achter ons.

Januari
Februari
Maart

April

Mei

Juni
Augustus
September

Oktober
November
December

Kerstboominzameling
Spelletjesmiddag in Horizon
Buurtpreventiebijeenkomst in Horizon
Algemene Ledenverg adering
Landelijke Schoonmaakdag
(Linda vertelt dat de ophanden zijnde actie is genomineerd door
NMCX voor een gratis buurt BBQ voor het oigineelste
schoonmaak idee)
Paasactiviteit voor de kinderen
Wandeling met de polderecoloog
Koningsdag Ledenlekkeractie
onder voorbehoud: autotocht mogelijk met oldtimers
(geopperd tijdens de ALV 2415)
Buitenspeeldag voor de kinderen
Buurt BBQ
Activiteit Open Monumentendagen
Burendag
Herfstactiviteit
Sint-Maarten liedjes zingen in Horizon
Schoen zetten voor kinderen van leden
o.v.b. Kerststukjes maken bij Hospice Bardo
Kerstborrel 25-jarig j ubi leum

de Boekelstraat een

13. Het Oude BuuÉje actueel
Tijdens de NLDoet dag, afgelopen vrijdag 17 maart 2016, is hier in Horizon een
buitenboekenkastje gemaakt. Dit naar aanleíding van een verzoek uit de wijk.
Vanuit de wijk is o.a. door mevrouw Rijgersberg, aandacht gevraagd voor de actie
vanuit het Jansoniushof voor wat betreft de verkeerssituatie. Zie verder onder punt 4
van deze agenda en hieronder onder punt 15.
De HOB-mediagroep vraagt om meer aandacht voor website, facebook en twitter. Het
is een directe informatiebron.
Vanuit de zaal komt de vraag of het een idee is om één keer per maand een
zogenaamd testberichtje binnen de WhatsApp groep uit te laten gaan. Ervan uitgaande
dat er niets gebeurd in de wijk maar om er zeker van te zijn dat het nog werkt.
Er wordt verteld dat er binnen de Kieviethof reeds eerder een WhatsApp groepje is
opgericht. Het is misschien een idee om aansluiting bij elkaar te zoeken en op te gaan
in één groep.
Er wordt gevraagd nu er WhatsApp groepen zijn of ook de waarschuwingsborden
komen. De gemeente zou deze namelijk gratis ter beschikking stellen. HOB heeft er
vier aangevraagd en er zijn er twee toegezegd. Ze worden geplaatst bij de inrit bij het
oude raadhuis en bij de inrit Ter Veenbrug.
Het is de bedoeling van HOB om op het speelveld bij
informatiebord te plaatsen voor de actuele nieuwtjes van HOB.
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14. WVTTK
Peter Meijer, bewoner van het Jansoniushof, krijgt het woord. Na de voorlichtingsavond
enige tijd terug betreffende de herinrichting van de Hoofdweg Westzijde waren er een
aantal bewoners van het Jansoniushof die zie zich ernstig zorgen gingen maken over de
verkeerssituatie. Naar aanleiding daarvan is er een actiegroep opgericht. Er zijn flyers in de
wijk rondgedeeld met een uiteenzetting van de situatie en standpunten. Daarop zijn diverse
reacties ontvangen. Zowel positief als negatief. De in de flyer meegegeven oplossing is niet
bedoeld als standpunt maar juist om reacties los te maken.
Er zijn reeds afspraken gemaakt met de gemeente om één en ander nader te bespreken.
Hierin zal mede meegenomen worden de aanstaande problematiek rond 't Fort. Dit brengt
in de toekomst verkeers- en parkeerdruk.
Vanuit de zaal wordt gereageerd dat met name de 'oudere' woningen die aan het
Jansoniushof grenzen hier last van zullen krijgen. De huizen zijn niet onderheit en hebben
nu al last van zwax verkeer wat langsrijdt.

Ron van der Steeg signaleert dat er diverse wijkjes in de wijk zijn. Het Oude Buurtje, het
Jansoniushof, de Heeren van Jansonius en de Kieviethof. Het lijkt hem een goed idee om
iemand uit de 'nieuwe' wUk(en) in het bestuur van de HOB te laten plaatsnemen. Peter
Meijer zal polsen of er in 'zijn' wijk belangstelling voor bestaat.

Mevrouw Van Nieuwenhuijzen merkt op dat de kruising Hoofdweg Westzijde/Ter Veenlaan
naar de Ter Veenburg zeer slecht bereikkaar is. Het is zeer onoverzichtelijk, mede door de
geparkeerde auto's die te veel naar de hoek staan. Larissa geefi aan dat hier bij het
opknappen van de l-{oofdweg Westzijde aandacht aan zal worden besteed. Voor het
daadwerkelijk opknappen van de Ter Veenburg is pas in het jaar 2020 geld beschikbaar bij
de gemeente. Ook de schuin aflopende stoepen voor 'de Heeren van Jansonius' worden
als zeer hinderlijk ervaren.

Het HOB geeft aan dat we met z'n allen meldingen moeten blijven doen bij de gemeente
over gevaarlijke situaties. Slechte stoepen, sinkholes e.d. Hoe meer meldingen hoe meer
aandacht het krijgt en dan worden eenvoudige zaken aangepakt.

Vanuit de wijk is er een melding c.q. vezoek binnen gekomen over speeltoestellen in het
Jansoniushof en op het "Boekelveldje". Ze mogen wel wat spannender. De reactie van de
gemeente n.a.v. deze vraag is: "De toestellen staan er nog maar pas en er zullen dus geen
aanpassingen gedaan gaan worden". Een bewoner van het Kieviethof vertelt dat ongeveer
tw'ee jaar geleden daar juist alle speeltoestellen zijn weggehaald om het plein op te kunnen
knappen en te vergroten.

De parkeerproblemen op de Ter Veenlaan aan de zijde van Horizon voor fase ll en lll. Er
wordt zo dicht op hoeken van inritten geparkeerd dat die soms niet of nauwelijks
toegankelijk zijn voor hulpdiensten" Ook de kruising Van Stamplein/Hoofdweg is zeer
gevaarlijk.
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15. Rondvraag
R. van der Steeg: wil graag draagvlak en interesse ontwikkelen voor HOB over't Fort" We
zijn wel heel blij dat het opgeknapt gaat worden"

L. Dortland. vraagt zich af of er bekend is (bij twee personen wel) dat er een nieuw
bestemmingsplan in werking is getreden met ingang van februari 2016 voor Hoofddorp Oud
WesUPax voor een periode van 10 jaar. U kunt dit vinden op de site van de gemeente en
op de site van Het Oude Buurtje" Dit ook gezien de ontwikkelingen in de buurt,

R. van der Steeg meldt nog dat het op de siie van de gemeente onder gemeentemeldingen
de mogelijkheid bestaat om uw postcode op te geven en zo informatie van de gemeente te
krijgen of dingen die mogelijk gaan gebeuren in uw wijUgemeente.

16. Sluiting

De voozitter sluit het officiele gedeelte van de vergadering om 21"45 uur. Hij dankt allen
voor hun aanwezigheid en inbreng. Aanqluitend praten we informeel verder onder het genot
van een hapje en een drankje

secretaris

d"d. It
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