
Secretariaat	  Wijkvereniging	  Leefbaarheid	  
Hogesteeg/Wethouder	  Teselinglaan	  	  
Hogesteeg	  9,	  3972	  JS	  Driebergen	  06-‐23868017	  
 
	  
	  
	  

Bijlage	  1:	  Verslag	  10e	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  Wijkvereniging	  
Leefbaarheid	  Hogesteeg/Wethouder	  Teselinglaan	  

	  
Datum:	  17	  april	  2014	  
Plaats:	  IVA	  villa	  Sterrebosch,	  Hogesteeg	  1	  
Tijd:	  20:00	  –	  22:00	  uur	  
	  
Aanwezigen:	  Stefan	  Scharf,	  Ute	  Scharf,	  Ellen	  van	  der	  Plas,	  Henny	  Baars,	  Janna	  Krediet,	  Sytske	  Postma,	  
Chris	  de	  Jonge,	  Bram	  Brinkman,	  Meindert	  Kingma,	  Wouter	  de	  Jong,	  Huib	  de	  Vriend,	  Robert	  Voogd.	  
	  
1. Opening,	  vaststellen	  agenda	  De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering.	  De	  agenda	  wordt	  zonder	  

wijzigingen	  vastgesteld.	  
	  
2. Vaststellen	  van	  de	  notulen	  van	  de	  ALV	  van	  22	  april	  2013	  

Naar	  aanleiding	  van:	  	  
• I.g.v.	  hangjeugd	  op	  IVA	  terrein	  het	  06-‐nummer	  bellen.	  Valt	  o.h.a.	  wel	  mee.	  	  
• Inbraken	  komen	  nog	  voor.	  Recent	  op	  Parklaan,	  overdag	  terwijl	  mensen	  thuis	  waren.	  	  
• Brief	  over	  snelheidsbegrenzing	  Hogesteeg/Teselinglaan	  was	  van	  gemeente	  Driebergen-‐	  

	  Rijsenburg.	  	  
• Vanaf	  de	  Engweg	  kun	  je	  niet	  meer	  met	  de	  auto	  door	  de	  Sterrenboslaan	  omdat	  er	  paaltjes	  

	  zijn	  geplaatst,	  tegen	  sluipverkeer.	  	  
• Parkeren	  aan	  even	  zijde	  Hogesteeg	  wordt	  hardnekkiger.	  Aan	  begin	  Hogesteeg	  is	  het	  

	  onoverzichtelijk.	  	  
• Parkeren	  door	  IVA	  leerlingen	  blijft	  punt	  van	  aandacht,	  al	  wordt	  er	  door	  de	  IVA	  regelmatig	  

	  gecontroleerd.	  Mailtje	  sturen,	  met	  foto.	  	  
• Huisarts	  vertrek	  in	  het	  najaar,	  dan	  wordt	  parkeeroverlast	  ws.	  minder	  	  
• Gele	  band	  langs	  trottoir	  zou	  gemeente	  tot	  perceel	  van	  nr.	  7	  worden	  doorgetrokken,	  maar	  

	  niet	  gedaan.	  Actie	  1:	  Moeten	  we	  gemeente	  aan	  herinneren.	  	  
• Ter	  hoogte	  van	  Parklaan	  is	  afwatering	  problematisch.	  Bij	  stortbuien	  komt	  water	  uit	  putten	  

	  omhoog,	  lijkt	  niet	  meer	  incidenteel.	  Uit	  betrouwbare	  bron	  vernomen	  dat	  een	  aantal	  
kleppen	  in	  het	  afvoersysteem	  vast	  zit,	  gemeente	  moet	  dat	  onderhouden.	  Actie	  2:	  Gemeente	  
op	  aanspreken.	  Ook	  foto's	  maken	  wanneer	  wateroverlast	  zich	  voor	  doet	  en	  naar	  secretaris	  
sturen.	  	  

• Verkeer:	  gemeente	  heeft	  plannen	  voor	  de	  Hoofdstraat	  gemaakt,	  maar	  die	  zijn	  
teruggetrokken	  wegens	  geldgebrek.	  Alleen	  veiligheidsmaatregelen	  op	  beperkt	  aantal	  
plaatsen.	  	  

• Groencommissie	  wordt	  echte	  commissie	  ipv	  een	  persoon	  (Sytske).	  	  
• Straatverlichting.	  Actie	  3:	  Plan	  straatverlichting	  op	  gemeente	  opzoeken	  en	  rondsturen	  naar	  

	  de	  leden.	  
Het	  verslag	  van	  de	  ALV	  van	  22	  april	  2013	  is	  vastgesteld.	  	  

	  
3. Mededelingen	  van	  het	  bestuur:	  Er	  zijn	  geen	  mededelingen	  van	  het	  bestuur.	  	  
	  
4. Secretarieel	  jaarverslag	  2013:	  Het	  secretarieel	  jaarverslag	  2013	  is	  gevoegd	  bij	  de	  agendastukken	  



voor	  de	  ALV.	  Dit	  verslag	  vormt	  geen	  aanleiding	  tot	  verdere	  opmerkingen	  en	  wordt	  goedgekeurd.	  
	  
5. Financieel	  jaarverslag	  2013:	  Het	  boekjaar	  2013	  laat	  een	  negatief	  exploitatiesaldo	  zien.	  Dat	  is	  het	  

gevolg	  van	  hoge	  kosten	  van	  de	  buurtbarbecue.	  Hierop	  wordt	  voorgesteld	  om	  de	  buurtbarbecue	  
in	  het	  vervolg	  kostenneutraal	  te	  maken:	  de	  inkomsten	  uit	  bijdragen	  van	  deelnemers	  moeten	  de	  
uitgaven	  dekken.	  

	  
6. Verslag	  van	  de	  Kascommissie:	  De	  kascontrolecommissie	  voor	  het	  boekjaar	  2013	  bestond	  uit	  Ellen	  

van	  der	  Plas	  en	  Jos	  Willigenburg.	  Ten	  huize	  van	  penningmeester	  hebben	  zij	  de	  boekhouding	  
beoordeeld.	  Betalingen,	  afschriften	  is	  allemaal	  in	  orde.	  De	  kascontrolecommissie	  adviseert	  de	  
vergadering	  decharge	  te	  verlenen.	  	  

	  
7. Decharge	  bestuur	  voor	  2013:	  Bij	  deze	  verleend.	  
	  
8. Vaststellen	  van	  de	  begroting	  en	  contributie	  voor	  2014:	  

• Vanwege	  gekrompen	  reserves	  wordt	  voorgesteld	  om	  in	  201	  de	  contributie	  te	  verhogen	  	  naar	  
10	  Euro	  per	  lid.	  Dit	  voorstel	  wordt	  aangenomen.	  	  

• Barbecue	  moet	  kostenneutraal	  worden	  door	  kostendekkende	  bijdrage	  van	  de	  deelnemers.	  	  
• I.g.v.	  een	  nieuwe	  vereniging	  wordt	  het	  saldo	  van	  de	  oude	  vereniging	  overgeheveld	  naar	  de	  

	  nieuwe	  vereniging.	  	  
	  
9. Instelling	  van	  de	  Kascommissie	  voor	  2014:	  Bram	  Brinkman	  en	  Chris	  de	  Jonge	  stellen	  zich	  

beschikbaar	  voor	  de	  kascontrole	  in	  2014.	  
	  
10. Verslag	  van	  de	  Verkeerscommissie	  (o.a.	  aanpassing	  Hoofdstraat):	  Tussentijds	  is	  verslag	  gedaan	  

van	  de	  ontwikkelingen	  rond	  de	  planvorming	  Hoofdstraat.	  Deze	  verslagen	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  
website.	  Buiten	  deze	  verslagen	  is	  er	  geen	  nieuws.	  

	  
11. Plannen	  voor	  2014	  (voorstel	  was	  bijgevoegd):	  

• Nieuwe	  vereniging	  als	  gesprekspartner	  van	  gemeente.	  Meer	  leden	  is	  meer	  invloed	  bij	  de	  
	  gemeente	  (althans,	  zo	  zou	  dat	  moeten	  zijn).	  	  

• Individuele	  personen	  worden	  lid.	  	  
• Bewaking	  kwaliteit	  van	  het	  gebied	  	  
• Sociale	  cohesie:	  hoe	  groter,	  hoe	  anoniemer.	  Met	  sociale/	  gezelligheidsactiviteiten	  beginnen	  

	  in	  /	  beperken	  tot	  de	  eigen	  straat.	  	  
• Voor	  de	  barbecue	  zijn	  er	  drie	  alternatieven:	  	  
1. Alleen	  voor	  de	  straat,	  als	  losstaande	  activiteit,	  ook	  budgettair.	  Daar	  betaal	  je	  voor	  als	  je	  er	  

heen	  gaat	  	  
2. Voor	  de	  leden,	  deels	  gesponsord	  door	  de	  vereniging.	  Maar	  kunnen	  dan	  ook	  andere	  

activiteiten	  zijn	  die	  de	  doelstellingen	  van	  de	  vereniging	  ondersteunen	  (lezing,	  borrel,	  ….)	  
3. Barbecue	  voor	  iedereen	  toegankelijk,	  tegen	  kostprijs.	  

	  
Actie	  4:	  Activiteitencommissie	  pakt	  dit	  op.	  
	  
• We	  vragen	  leden	  in	  verschillende	  straten	  om	  actief	  bij	  te	  dragen	  aan	  commissies.	  	  
• Notaris	  wil	  lid	  worden	  en	  vereniging	  sponsoren	  met	  statuten	  	  
• Twee	  van	  de	  aanwezigen	  onthouden	  zich	  van	  stemming,	  de	  overige	  aanwezigen	  stemmen	  

	  voor	  het	  opstarten	  van	  een	  nieuwe	  wijkvereniging.	  
	  	  

12. Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  
• vermenigvuldigen	  van	  brief	  en	  bij	  mensen	  aanbellen,	  mensen	  die	  niet	  thuis	  zijn	  in	  de	  



	  brievenbus.	  	  
• Chris	  en	  Huib	  doen	  vormgeving,	  Chris	  laat	  het	  drukken	  	  
• Voor	  20	  mei	  verspreiden	  	  
• Huib	  maakt	  voorstel	  voor	  straatverdeling	  	  
• Mensen	  die	  gelijk	  lid	  willen	  worden	  direct	  noteren	  /	  aanmeldstrook	  


