
Buurtvereniging Het Oude Buurtje 

  

Pagina 1 van 5  
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2019 

Concept versie nr. 1  

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Het Oude Buurtje 
d.d. 27 maart 2019 

 
Nummer: 5 
 
Aanwezig: 
 
Bestuur:  Leo Spruit (voorzitter), Arie van Noord (penningmeester & ledenadministratie),  

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

 
 De gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer de heer David Michel en 

De heer Niels Lamme, projectleider ontwikkeling centrumgebied; 
 
Leden: diverse leden (--) en -- niet leden ??? 
  
Afgemeld: er hebben zich een twee leden afgemeld 
 
 
1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan Sandra. 
Sandra heeft uit het groen in de buurt een aanwijsstokje meegenomen. Dit stokje tijdens het voorstellen 
van de bestuursleden aan een bestuurslid en deze moet dan aangeven war zijn of haar passie is. ze 
begint bij zichzelf: 
Sandra Keukens secretaris. Haar passie: anderen blij maken; 
Leo Spruit is voorzitter. Zijn passie: zijn gezin 
Arie van Noord is penningmeester en doet de ledenadministratie. Zijn passie: zijn gezin en de 
kleinkinderen; 
Linda van der Voort is algemeen bestuurslid en actief in de activiteitencommissie. Haar passie: haar 
gezin en het organiseren van activiteiten voor de HOB; 
Pim van der Voort, echtgenoot van en algemeen bestuurslid in met name de activiteitencommissie. Zijn 
passie: zijn vrouw en kinderen en koken; 
Harm van Nieuwenhuijzen, algemeen bestuurslid met name in de activiteitencommissie. Zijn passie: het 
gezin; 
Ron van der Steeg geen bestuurslid maar de man achter de schermen als webmaster en zijn passie is: 
alles wat het bestuur niet kan; 
Ankie Duijn is geen bestuurslid maar trouw notulist van alle vergadering. 
 

2. Mededelingen 
- Er zijn twee afmeldingen binnengekomen; 
- Bij de Actie Nederland Vooruit, die overigens van de ING is, zijn we met onze actie voor een 

duofiets op de derde plaats geëindigd en hebben we € 2.000,00 gewonnen. Daarvan is in 
samenwerking met Horizon een fiets aangeschaft; 

- De heer Herman Koning, CDA-lid, was door familieomstandigheden verhinderd om vanavond 
aanwezig te zijn; 

- Er is een werkgroep “Meer voor elkaar” opgestart vanuit de gemeente. Hiermee wil men proberen 
de lijnen tussen burger en gemeente korter te maken. Vanuit HOB worden twee vrijwilligers gezocht 
om te participeren in deze werkgroep. De heer Hendriks en mevrouw Bouwman melden zich hier 
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spontaan voor aan; 
- Hoeveel AED’s zijn er in onze wijk wordt er gevraagd vanuit het bestuur en weten de aanwezigen 

waar een AED voor dient en hoeveel en waar zijn deze in de wijk te vinden. Er bestaat een Apps 
waarmee je snel een AED kunt localiseren. AED-watch en AED finder heten die. In de wijk c.q. rond 
de wijk is er een te vinden bij de Marktpleinkerk, bij de coffyshop en in Horizon. Of er bij Bardo een 
is is niet bekend. 
De heer Michel breekt in en meldt dat de eerder genoemde App niet volledig is. vanuit de gemeente 
is er een initiatief gestart of er in de gemeente voldoende dekking is en of er voldoende vrijwilligers 
zijn die een AED kunnen bedienen. Ook is er een mogelijkheid om een extra AED aan te schaffen. 
Kosten: € 1.660. met gemeentesubsidie € 880. 
Volgens Sandra moet een AED een gebied van 500 meter rondom dekken. De meest centrale in 
onze buurt is Horizon, maar dat apparaat hangt binnen en het is net duidelijk of dat ook buiten 
Horizon gebruikt mag worden. 
 

3. Vaststellen agenda 
Als aanvullingen op de agenda wordt ingebracht de huisvesting van o.a. statushouders in een 
woonhofje van het Jansiniushof. Voorgesteld wordt dit te behandelen tijdens de rondvraag. Waarmee 
akkoord wordt gegaan. 
Het verzoek is voor een volgende vergadering aanvullende agendapunten vóór de vergadering aan te 
melden zodat het bestuur zich daar beter op kan voorbereiden. 
Voor het overige zijn er geen aanvullingen op de agende. 
 

4. De heer David Michel en de heer Niels Lamme, beiden van de gemeente 
De renovatie van de Fortweg, Kruislaan en Raadhuislaan is nog niet ingepland. Er zal mogelijk vóór de 
zomer een bewonersavond belegd worden om de bewoners nader te informeren. 
De gewenst blauwe zone is nog niet uitgevoerd. Waarom niet is iets waar de heer Michel niet direct en 
antwoord heeft. Drukte en vergeten zijn vage antwoorden die hij heeft gekregen van de dienst die de 
werkzaamheden moet uitvoeren. Hij zit er bovenop om duidelijkheid te krijgen. 
De restauratie van ’t Fort verloopt voorspoedig volgens de architect. In april/mei moet de grond van het 
dak aangevoerd worden. Vanuit de zaal wordt gevraagd of het grond of zand is, dit in verband met het 
ecologisch belang van de omgeving. De heer Michel weet niet beter of het is grond. Tijdens de 
werkzaamheden is er goed contact met de bewoners rondom het ’t Fort en met de praktijkschool De 
Linie. 
Voor wat betreft het Oude Raadhuis heeft er een ingediend bezwaarschrift gediend bij de Raad van 
State. Dit is grotendeels afgewezen echter op 1 punt niet. De gemeente was nl vergeten een 
verkeersdrukonderzoek te doen. Dit vindt alsnog plaats. Zodra er n.a.v. dit onderzoek een rapport is 
gaat de zaak erug naar de Raad van State. De heer Michel gaat er vanuit dat daarna het volledige 
bezwaar zal worden afgewezen en de uitspraak onherroepelijk zal worden. Daarvan uitgaande is de 
vergunning voor de verbouwing reeds ingediend en ook al verleend, zodat er van de zomer al gestart 
kan worden met de verbouwing. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom de renovatie van de eerder genoemde straten zolang op zich 
laat wachten. Het plan lag er al in 2016. 
Leo springt hierop in: de planning was 2017, echter toen bleken er ineens oude bomen op de Fortweg 
te staan waarmee in het plan geen rekening was gehouden. Ook moest er nog een rioolonderzoek 
gedaan worden. Er is budget en de vraag is nu alleen nog wanneer. Maar eerst komt er nog, door de 
gemeente te organiseren, een bewonersbijeenkomst. 
De uit te breiden blauwe zone in de wijk heeft geen invloed op de mogelijke parkeeroverlast bij het 
Oude Raadhuis. 
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Het aanvragen van een parkeervergunning kan digitaal en duurt ongeveer 10 minuten. Ook voor een 
leaseauto kan een vergunning aangevraagd worden mits je kan bewijzen dat de auto ook werkelijk op 
jouw naam staat. 
 
De heer Lamme gaat verder en deelt nog even mee dat zijn passie fietscrossen is. 
Als projectleider ontwikkeling centrumgebied ben je belast met diverse projecten. Het centrumgebied 
heeft als grens: de Geniedijk, de Parklaan, Van Heuven Goedhartlaan, Hoofdvaart en het 
stationsgebied.  
Op het moment wordt gewerkt aan het wandelbos, de fruittuinen en het gebied Beukenhorst West. Er 
moeten daar 3.800 woningen komen, met name aan de zijde van de Kruisweg. Het hotel en enkele 
kantoorgebouwen blijven. Verhoudingsgewijs zal daar weinig parkeerruimte komen.  
Voor deze avond zal hij zich nader richten op het Raadhuisplein. Het is een plein wat er niet uitziet. 
Sommige mensen doen daar wel eens een spelletje: zoek de hele tegels. Dat plein vraagt veel 
aandacht. 
In het algemeen zullen de projecten ontwikkeld worden door goede communicatie en investering in 
openbare ruimte. We gaan voor kwaliteit, kwantiteit en samenhang. Het resultaat zal een levendig 
centrum worden. 
Uit de zaal volgt nog de vraag of er rekening gehouden is c.q. wordt met groen en water naast het 
gebruik van steeds meer steen en beton gezien in het kader van de huidige klimaatproblematiek. De 
ontwikkeling van het gehele gebied zal gericht zijn op leefbaarheid en duurzaamheid. Een en ander 
moet gereed zijn in 2025. 
 
Leo oppert nog dat de vragensteller zal gaan deelnemen aan de centrumgroep.  
 

5. Goedkeuren verslag ALV 28 maart 2018 
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, wat daarna zal worden 
gearchiveerd met in het verslag genoemde bijlage(n). 

 
6. Rooster aftredende bestuursleden 

De voorzitter zal aftreden in 2020. Hij is vanaf 2014 in deze functie actief. Hij wil ook graag andere 
dingen doen en dus wordt er nu reeds gezocht naar een opvolger. Wel wil hij een aantal taken blijven 
doen, maar dan niet meer in de rol van voorzitter.  
De penningmeester is aftredend. Er meldt zich niemand spontaan voor de functie. De penningmeester 
wil wel doorgaan, maar dan voor één jaar. Vanuit de zaal wordt hierop niet geprotesteerd en dus zal de 
penningmeester in ieder geval nog één jaar actief blijven. 
De secretaris is in 2020 aftredend evenals twee algemene leden (Harm en Pim). Het derde algemene 
lid (Linda) is in 2021 aftredend. 
 

7. Verslag van de activiteitencommissie 2018 en vooruitzicht 2019 
Harm heeft een overzicht van de activiteiten van 2018 gemaakt en loopt dat nog even door. 
In het bijzonder wordt genoemd de groenactie op het Bardoterrein van de Stichting Meergroen onder 
leiding van Franke van der Laan. Het is overigens geen activiteit van HOB. Iedere 2de zaterdag van de 
maand wordt daar door vrijwilligers vanaf 10:00 uur gewerkt. 
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8. Financieel verslag 2018, decharge van de kascommissie en benoeming kascommissie 2019 
De penningmeester toont zijn financieel jaarverslag en hij meldt dat we er rooskleurig voorstaan.  
De heren Van Tulen en De Groot hebben de kascontrole over 2018 uitgevoerd en geaccordeerd. 
Waarvoor onze dank en vervolgens volgt decharge van deze kascommissie. 
De heer Van Tulen is aftredend als lid van de kascommissie. De aanstelling van een lid van de 
kascommissie geldt namelijk voor twee jaar. 
Mevrouw Marleen van Nieuwenhuijzen meldt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie van 2019 en 
wordt hierbij dus voor twee jaar aangesteld. 
De penningmeester gaat verder met de begroting voor 2019 en legt het een en ander uit. 
Zowel het financiële overzicht van 2018 als de begroting voor 2019 zijn op papier beschikbaar voor de 
aanwezigen en zullen als zodanig ook als bijlage van dit verslag worden beschouwd. 
 
Alles met dank aan de penningmeester. Overigens is de penningsmeester ook belast met de 
ledenadministratie en hij meldt dat het huidige ledental staat op 212 betalend 
 

9. Verslag van de activiteitencommissie voor 2019 
 

Er zijn al een aantal activiteiten geweest. De nog komende activiteiten zullen vermeld worden in de 
digitale nieuwsbrief en in de wijkkrant.  
Wat u waarschijnlijk mist in het overzicht voor 2019 is de Kerstborrel. Gaan we dan ook niet doen dit 
jaar. Er is besloten in januari 2020 een nieuwjaarsborrel te houden. 
 
Opnieuw wordt gevraagd om een rondleiding door het buurtje van de heer Korver.  
Hij wil dit best wel doen en Ham en de heer Korven gaan bekijken of dit is in te plannen.  
 

10. Rondvraag 
Komt er een functieomschrijving voor de vacature van voorzitter? Maak een taakomschrijving en 
onderzoek of het misschien een gedeeld voorzitterschap kan worden aangezien de huidige voorzitter 
toch nog wel dingen wil blijven doen. 
De voorzitter reageert: als er mensen zijn die interesse hebben dan kunnen zij zich in verbinding stellen 
met het secretariaat en daar nadere informatie krijgen of de functie van voorzitter. 
De vacature zal ook opgenomen worden in de nieuwbrief. 
De landelijke opschoon dag jongstleden de 23ste vraagt organisatie samen met NMCX. De opkomst van 
12 personen was zeer matig en uitsluitend gelinkt aan bestuursleden met kinderen en/of kleinkinderen. 
De vraag is of dit wel nut heeft om te doen. Volgens een mevrouw: wel degelijk! 
Het wonen van statushouders in Jansoniushof 
Het Jansoniushof kent twee hofjes waarvan een met name voor senioren. Momenteel wonen er in de 12 
woningen 9 senioren en in 3 woningen niet meer. Deze zijn door Ymere onder ander toebedeeld aan 
statushouders. Voor vragen hierover is vooral geprobeerd de gebiedsmanager te bereiken en of hij 
wilde komen kijken. Was niet bereikbaar. Ymere is wel geweest. 
De heer Michel reageert hierop door op te merken dat hij niet goed begrijpt waarom hij niet bereikbaar 
zou zijn geweest. De assistente geeft dit soort zaken altijd door. Hij meldt dat sinds vorig jaar de 
woningen niet meer uitsluitend senioren woningen zijn en ook volledig onder de verantwoording van 
Ymere vallen en dat de gemeente daar geen stem meer in heeft. Statushouders en spoedzoekers gaan 
nu eenmaal voor. 
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De vragenstelster vraagt zich af waarom de bewoners daar niet over zijn geïnformeerd. Hierop komt 
geen antwoord. 
 
Iemand uit de zaal merkt op dat de woningen in en rond Hoofddorp als paddenstoelen uit de grond 
schieten en dus niet begrijpt waarom we nu al twee jaar moeten wachten op een blauwe zone. 
 
Aanmelden voor de WhatsApp groep preventie is erg moeilijk.  
Naar het schijnt zijn er technische problemen waar hard aan gewerkt wordt op die op te lossen. 
 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer. 
 

11. Sluiting 
Met dank aan het team, de adverteerders, de gemeente en Horizon en de website beheerder. 
De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en geattendeerd op de werkelijke afsluiting met een 
drankje en een hapje. 
 
 

 
 
 
Bijlagen: het financieel verslag over 2018 en de begroting voor 2018. 
   Overzicht activiteiten 2018 en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkoord: 
De voorzitter         de notulist 
 
 
 
 
 
 
…………………………… 2020 


