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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Het Oude Buurtje 
d.d. 11 maart 2020 

 
Nummer: 6 
 
Aanwezig: 
 
Bestuur:     Mark Kemper (voorzitter),  

Arie van Noord (penningmeester & ledenadministratie),  
Sandra Keukens (secretaris) 
Leo Spruit (algemeen bestuurslid) 
Pim van der Voort (algemeen bestuurslid)  
Linda van der Voort, (algemeen bestuurslid) (notulist) 

 
Gemeente Haarlemmermeer:  de heer David Michel, gebiedsmanager 
 
 
Leden:    12 leden 
 
 
Afwezig van het bestuur, met bericht :  

Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen bestuurslid) 
   Ankie Duijn (notulist); 

 
   
Afwezig met bericht:  6 leden 
 
 
 
1. Opening en welkom 

Dagvoorzitter van deze ledenvergadering is secretaris Sandra Keukens en zij opent de vergadering om 
19.35 uur. 
Allereerst een warm welkom aan de aanwezige leden. Dit jaar een lage opkomst vanwege het 
Norovirus dat op dit moment heerst in Horizon.  
 

2. Voorstellen bestuursleden 
De bestuursleden worden voorgesteld. Halverwege 2019 is de voorzittershamer overgedragen van Leo 
Spruit aan Mark Kemper. Mark Kemper stelt zich kort voor. 
 

3. Mededelingen 
Er wordt melding gemaakt van de leden die zich hebben afgemeld. Eén lid heeft bij de afmelding 
aangegeven dat hij het bestuur dankt voor de activiteiten van het afgelopen jaar, waarvan acte. 
 

4. Vaststellen agenda 
Er zijn enkele aanpassingen op de agenda. Agendapunt 13 (gastspreker de heer G. Overbeek) komt te 
vervallen. Dit agendapunt zal besproken worden bij agendapunt 10 (vanuit de Gemeente). 
Na deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld. 
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5. Goedkeuren verslag ALV 27 maart 2019 
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist. Na afloop 
van de vergadering zullen de voorzitter en de notulist het verslag tekenen, welke daarna zal worden 
gearchiveerd met in het verslag genoemde bijlage(n). Het verslag zal op de website 
www.hetoudebuurtje.nl worden gepubliceerd. 

 
5. Rooster aftredende bestuursleden (dubbele nummering is aangehouden zoals van de agenda) 

Zoals aangegeven bij agendapunt 2 is Mark Kemper in juli 2019 aangetreden als voorzitter. Hij is in 
deze functie benoemd voor 3 jaar en is aftredend in mei 2022. 
Leo Spruit is per juli 2019 gewisseld van voorzitter naar algemeen bestuurslid en is aangesteld voor de 
periode van 1 jaar. 
Arie van Noord is aftredend per 1 mei 2020 maar heeft aangegeven nog 1 jaar te willen doorgaan in zijn 
huidige functie als penningmeester en ledenadministrateur. Hij is aftredend per 1 mei 2021 
Sandra Keukens is aftredend per 1 mei 2020 maar heeft aangegeven nog 1 jaar te willen doorgaan in 
haar huidige functie als secretaris. Zij is aftredend per 1 mei 2021. 
Linda van der Voort is aftredend per 1 mei 2021. Zij is algemeen bestuurslid ‘activiteitencommissie’. 
Harm van Nieuwenhuijzen en Pim van der Voort beide in functie van algemeen bestuurslid zijn dit jaar 
aftredend en niet herkiesbaar. Pim wordt tijdens de vergadering hartelijk bedankt voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren als bestuurslid, lid van de activiteitencommissie en contactpersoon met Horizon. In 
verband met afwezigheid vandaag van Harm van Nieuwenhuijzen zullen de woorden van dank op een 
later tijdstip aan hem worden overgebracht. 
Het bestuur heeft overlegd en besloten met een 5 koppig bestuur verder te gaan. De termijnen van aan- 
en aftreden van bestuursleden wordt versoepeld van 3 jaar naar 1 jaar. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
 

6. Gezocht vrijwilligers 
Met de slogan ‘Heeft u een uurtje voor uw buurtje” doet het bestuur een oproep aan de leden voor 
vrijwilligers. Te denken valt aan het rondbrengen van de wijkkrant (2x per jaar), het inpakken van de 
ledenlekkeractie (2x per jaar), de ledenadministratie (uurtje in de week), schrijven van artikelen voor de 
wijkkrant (2x per jaar), ondersteuning bij bestaande activiteiten. Maar ook meedenken over de toekomst 
van de buurtvereniging. 
Het bestuur zal een overzicht maken van de concrete taken en commissies. Dit zal worden gemaild aan 
de leden. 
 

7. Verslag activiteitencommissie 2019 
De volgende activiteiten hebben in 2019 plaatsgevonden: 
 
zaterdag 12 januari 2019 Kerstbomeninzameling 
woensdag 27 februari 2019 Spelletjesmiddag In Horizon 
zaterdag 23 maart 2019 Landelijke Schoonmaakdag  
woensdagavond 27 maart 2019 Algemene Ledenvergadering 
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zaterdag 20 april 2019 Paasactiviteit voor de kinderen 
Rondom 27 april 2019 Koningsdag/ledenlekkeractie 
Woensdagmiddag 12 juni 2019 geannuleerd - Buitenspeeldag - regen 
zaterdag 24 augustus 2019 Buurtbbq 
zaterdag 28 september 2019 Burendag  
30 november 2019  geannuleerd - winterworkshop = weinig aanmeldingen 
Rondom 5 december 2019 Ledenlekkeractie rondom Sinterklaas 
vrijdag avond 13 december 2019 Kerstmusical musicalgroep Si tu Veux 

 
Buiten deze activiteiten organiseert de Buurtvereniging wekelijks op woensdagochtend van 10.30 uur 
tot 11.30 uur de Mannengroep in Horizon. Zij praten over allerlei onderwerpen onder het genot van een 
kopje koffie met iets lekkers. 
Ook is er 1 x per maand een inloopspreekuur op de 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.15 
uur. U kunt dan in gesprek met bestuursleden over het wel en wee in de wijk. 
 

8. Financieel verslag 2019, decharge door de kascommissie 
 
Het financieel verslag over 2019 wordt gepresenteerd door de penningmeester.  
De kascommissie 2019 bestaat uit Peter de Groot en Marleen van Nieuwenhuijzen. De controle is op dit 
moment alleen uitgevoerd door de heer Peter de Groot. Hij heeft zijn akkoord gegeven. Marleen van 
Nieuwenhuijzen heeft deze afspraak wegens omstandigheden geannuleerd en zal op een later tijdstip 
de kas controleren. Er kan op dit moment nog geen decharge worden verleend. 
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De volgende vragen worden vanuit de vergadering gesteld: 
1. Bij bank uit – declaraties activiteiten staat een bedrag van 876,00 in de plus. Klopt dit?  
2. Het saldo van de kas is -€ 11,75. Is dit juist? 

 
De penningmeester zal e.e.a. controleren en zal een juist financieel verslag aan het einde van de 
notulen toevoegen.  
 

9. Benoemen kascommissie 2020 
De kascommissie voor de controle van de financiële stukken van 2020 zal bestaan uit Marleen van 
Nieuwenhuizen en Larissa Dortland. 
 

10. Vanuit de Gemeente – straatrenovatieplannen 
De secretaris geeft het woord aan de heer David Michel, gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer. 
 

Update straatrenovatieplannen: 
In verband met het vertrek van de projectleider heeft het project ‘Renoveren van de Kruislaan, Fortweg 
en Raadhuislaan’ tijdelijk stil gelegen. De heer Michel geeft aan dat er een nieuwe projectleider is 
aangetrokken en dat hij zich aan het inlezen is..  Voordat er gestart gaat worden, zal de 
bewonerscommissie bij elkaar komen om de twee uitgewerkte varianten te bespreken. Hierna zal er 
door de gemeente een bewonersavond voor de gehele wijk worden georganiseerd . De riolering zal in 
de plannen worden meegenomen. Zover nu bekend zal er voor de zomervakantie gestart worden met 
de werkzaamheden 
Door het aanleggen van elektriciteitskabels door Liander is er schade ontstaan aan de toegangswegen 
naar de dijk, te weten de Raadhuislaan en Ramaerstraat. De Gemeente is op dit moment nog hierover 
in gesprek met Liander om de verdeling van de kosten van het herstel te bepalen. 
Vanuit de zaal wordt er gevraagd of de gasleidingen ook worden vervangen. De heer Michel geeft aan 
dat er tot zover niets bij hem hierover is bekend. 
Ook vraagt een buurtbewoner of de groenstrook langs de Ramaerstraat wordt geëgaliseerd. Na de 
werkzaamheden aan de Geniedijk is het er niet beter op geworden. Dit staat op de planning. 
Positief te melden is dat bij de hekjes bij de veeroosters aan de Geniedijk ter hoogte van het fort en het 
fietspad bij de Ramaerstraat de houtsnippers zijn vervangen door stenen. 
Het bestuur verzoekt de leden om alert te zijn als men buiten loopt en melding van sinkholes, 
losliggende stoeptegels etc. te maken bij de gemeente over de openbare ruimtes. Hoe meer reacties op 
1 dezelfde melding hoe eerder het probleem wordt opgelost. 
Gevraagd wordt of de Gemeente invloed kan uitoefenen bij het waterschap over de wallenkant aan de 
Geniedijk. De gemeente/waterschap is bezig om een claim neer te leggen bij de veroorzaker. 
 
Fort: 
Op 17 april 2020 vindt de opening plaats voor genodigden en op 18 april 2020 gaat het Fort open voor 
publiek. Vanaf 1 april 2020 (geen 1 aprilgrap) zal het visrestaurant gaan proefdraaien. 
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Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld hoe het visrestaurant in het Fort benaderd gaat worden. De 
buurtbewoners vinden dat zij slecht geïnformeerd worden. De verkeerssituatie rondom het Fort zal 
waarschijnlijk niet verbeteren eerder verslechteren. De heer Michel geeft aan dat er onlangs een 0 
meting is gedaan en dat er verder verkeersonderzoek zal plaatsvinden. Gevraagd wordt of er ook een 
verkeersbewegingenonderzoek uitgevoerd kan worden. Dit zal de heer Michel terugkoppelen aan zijn 
collega’s.  
Informatie over looproute vanaf de bushalte Wallenbergstraat naar het Fort kan niet worden gegeven. 
Vooralsnog komt er geen looppad/stoep vanaf de bushalte naar het fort. Men dient gebruik te maken 
van het fietspad. Mocht er hierdoor overlast ontstaan dan dient dit te worden aangegeven bij de 
Gemeente. 
 Er wordt aangegeven dat dat alle zaken die in het Fort gebeuren zijn uitbesteed aan de Stichting. Deze 
stichting behoeft niet overal toestemming voor te vragen.  
 
Oude Raadhuis 

 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak bestemmingsplan Het Oude Raadhuis. De Raad 
van State stemt in met het laatste verkeersonderzoek en verwerpt de bezwaren van omwonenden. Het 
bestemmingsplan is goedgekeurd. De gemeente gaat het vervolgproces weer opstarten.  
De gemeente kan nu op zoek naar een nieuwe uitbater voor het Oude Raadhuis. De heer Michel geeft 
aan dat dezelfde eisen zullen blijven gelden als bij de vorige eigenaar. Er zal bij gebleken geschiktheid 
een informatie-, voorstelavond plaatsvinden. 
 

11. Activiteiten 2020 
10 januari  Nieuwjaarsreceptie   
11 januari  Kerstbomeninzameling 
11 maart   Jaarlijkse Ledenvergadering 
11 april   Paasactiviteit  
27 april   Leden (lekker) actie – Koningsdag -start Zonnebloemwedstrijd  

 16 mei   Rondleiding door de molen Eersteling 
Mei, n.n.b . Avondwandeling door de buurt 
10 juni    Buitenspeeldag 
16 juni   Informatieavond over PCSOH  

‘Wat heeft Horizon Het Oude Buurtje te bieden’ 
15 augustus  Buurtbbq - Prijsuitreiking hoogste zonnebloem   
26 september  Burendag 
Oktober, n.n.b.  Herfstbloemenworkshop 

Vossenjacht  
November, n.n.b.  Informatieavond Online Veiligheid 
5 december   Ledenlekkeractie - Sinterklaas 

  December, n.n.b.  Kerstactiviteit 
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 Toelichting op de begroting wordt gegeven door de penningmeester.  

Er is een groot bedrag gereserveerd voor het 30 jarig bestaan van de vereniging, eind 2021. Het 
bestuur heeft al wel ideeën voor het jubileum maar inbreng vanuit de leden is weer welkom. U kunt 
uw ideeën doorgeven aan het secretariaat via secretariaat@hetoudebuurtje.nl 
 
Vanuit de zaal het verzoek of de prijs voor leden en niet leden m.b.t. deelname aan de buurtbbq niet 
kan worden verlaagd. Het bestuur zal dit ter overweging/bespreking meenemen naar de volgende 
bestuursvergadering. 

 
12. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

13. Sluiting 
De dagvoorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt een ieder uit voor een drankje na deze 
vergadering.  
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Ook een heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, het bestuur, de adverteerders in de wijkkrant, de 
sponsoren, de gemeente, Horizon, bakker Gerard voor de lekkernij bij de koffie en de website 
beheerder. Op naar een nieuw mooi jaar! 
De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur 

 
 
 
 
 
Akkoord: 
De voorzitter         de notulist 
 
 
 
 
 
 
…………………………… 2021 
 
 
 
 
Aangepast financieel verslag 2019 d.d. 16 maart 2020 
 


