VERSLAG 4E ALGEMENE LEDENVERGADERING
WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 2018
Datum:
Plaats:
Tijd:

woensdag 4 april 2018
Villa Sterrebosch, Hogesteeg 2, 2 e verdieping
20:00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

1. Opening en vaststelling agenda
De agenda is door de aanwezige leden goedgekeurd.

2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 6 april 2017
Wouter de Jong wil graag genoteerd zien dat hij op Wethouder Teselinglaan 3 woont in plaats van nummer
13.
Voorts wordt gevraagd naar de voortgang rond de verkeerssituatie in de wijk. Het bestuur heeft in januari
2017 gesproken met de wethouder, de burgemeester en de door de gemeente ingehuurde
verkeersdeskundige. Dat heeft niet tot concreet resultaat geleid. De ALV signaleert dat het er niet veiliger op is
geworden. Op de Engweg zou er meer ruimte moeten zijn voor kinderen op de fiets. We moeten met de
wijkvereniging opnieuw bij de gemeente aan de bel trekken. Geopperd wordt om zelf een plan te maken en
met z’n alleen naar de raadsvergadering te gaan waarin dat wordt besproken.
Met deze opmerkingen is het verslag van de 3e Algemene Ledenvergadering van wijkverniging Tuinwijk
Sterrebosch vastgesteld.

3. Secretarieel jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 door de voorzitter, de secretaris en Bram Brinkman mondeling toegelicht.
Naar aanleiding van het jaarverlag vraagt een van de leden naar de effectiviteit van de WhatsApp groepen. Het
antwoord luidt dat dit moeilijk is vast te stellen. We constateren dat de belangstelling groot is. De verwachting
is dat het de enkele inbraak niet altijd zal voorkomen, maar mogelijk wel een hele serie inbraken.
Over het ledental wordt opgemerkt dat er, met in totaal ca 260 woonadressen in de wijk, nog ruimte is voor
verdere toename. Leden kunnen ook niet-leden wijzen op het belang van de wijkvereniging.

4. Financiën 2017
a. Financieel jaarverslag 2017 (bijlage 3)
b. Verslag van de Kascommissie en decharge bestuur voor 2017 (bijlage 4)
Het financieel jaarverslag 2017 en het verslag van de kascommissie roepen geen vragen op. Het financieel
jaarverslag 2017 wordt daarmee door de vergadering vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend.

5. Samenstelling bestuur
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Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest, eerst van de wijkvereniging Hogesteeg/Wethouder Teselinglaan, en daarna
van de huidige wijkvereniging, wil Stefan Scharf zijn functie neerleggen.
Het bestuur heeft meerdere mensen voor het bestuurslidmaatschap benaderd, maar dit heeft uiteindelijk niet
meer dan één kandidaat voor het voorzitterschap opgeleverd: Bram Brinkman (Parklaan). Naar de leden is een
opgeroep gestuurd om ook kandidaten voor te dragen, maar dat heeft geen enkele voordracht opgeleverd.
Het bestuur stelt daarom voor om Bram Brinkman tot voorzitter van de wijkvereniging te benoemen. Geen van
de aanwezige leden uit daartegen bezwaar, waarop de voorzitter concludeert dat de benoeming een feit is.
Hierop spreekt Brinkman dank uit aan scheidend voorzitter Stefan Scharf en introduceert zichzelf.
Het bestuur ziet toch graag meer bestuursleden aanschuiven, ook omdat Huib de Vriend zijn taken als
secrertaris wil neerleggen.

6. Evenementen en thema’s 2018
a. Evementen:
• Voor de organisatie van het nazomerfeest (barbecue of iets anders) melden zich Wouter de Jong en
Hans Horens, al kan Hans er misschien niet bij zijn.
b. Thema’s:
• Het voorstel voor de hulptelefoon wordt enthousiast ontvangen. Een van de leden wijst erop dat er
een Nextdoor app beschikbaar is, waarop je per straat kunt zien welke vraag en welk aanbod er is
voor hulp.
• Bij hulp denken we vaak in de eerste plaats aan ouderen, maar het kan ook voor jongeren zijn
bedoeld. Dat is belangrijk om je te realiseren bij het opstellen van teksten.
• Houd er rekening mee dat mensen over het algemeen terughoudend zijn bij het vragen van hulp.
• Marianne van der Heijden wil hier ook graag over meedenken.

7. Financiële zaken 2018
a.

De begroting voor 2018 roept alleen de vraag op of we niet-leden wellicht meer moeten laten
betalen dan leden. De laatsten dragen immers ook al bij via de afdracht van de jaarlijkse
ledenbijdrage.
b. Voor de Kascommissie 2018 heeft Cleem Menne, ook lid van de Kascommissie 2017, zich al bereid
verklaard. Marianne van der Heijden verklaart zich ook bereid.

8. Rondvraag
Cees Sprenger heeft een jonge vluchteling uit Cameroen in huis en vraagt of er belangstelling is voor een
avond, in samenwerking met de Eurowinkel en vluchtelingenhulp te organiseren. Die belangstelling is gering.
Een van de leden merkt op dat het wellicht iets is om in kleine kring (huiskamer) te doen. Wellicht geldt dat
voor meer onderwerpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid in de wijk. Je kundt daarbij ook
gebruik maken van de communicatiemogelijkheden in de wijk.
Andere thema’s waar belangstelling voor bestaat zijn:
• Duurzaamheid: de mogelijkheid van een postcoderoosproject (collectief investeren in zonnepanelen
op een groot dak of akker)
• Operatie Steenbreek: het verminderen van de hoeveelheid bestrating in tuinen en het afkoppelen van
hemelwaterafvoer. Hiervoor zouden we iemand van het Waterschap kunnen uitnodigen.
• Burgerparticipatie in het onderhoud van de groenstroken in de wijk.
• Het onderwerp bomen krijgt veel steun. Met name de kastanjes op de Wethouder Teselinglaan en de
Rosariumlaan verkeren in slechte staat. De kans is groot dat binnen enkele jaren een groot aantal
kastanjes moet worden geveld. Zo ook de beuken op de Hogesteeg.
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9. Lucas Servaas zet een boom op over het karakteristieke groen in onze wijk.
Lucas is bestuurslid van Tussen Heuvelrug en Wetering (THW), een belangenvereniging in DriebergenRijsenburg bedoeld om druk uit te oefenen op de gemeente, gericht op lokale zaken, waaronder
industrieterreinen en doorgaande wegen, en 2.500 ~ 3.000 leden. De laatste jaren is THW zich steeds meer
gaan bemoeien met bebouwing, ook in nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld op de hoek van de Hoofdstraat en
Loolaan en op de hoek Hoofdstraat en Bosstraat.
Ook bemoeit THW zich met halfverharding in tuinen, en groen en bomen. Opvallend is dat het dorp
Driebergen ontgroent. Veel mensen willen bomen weg hebben vanwege het licht dat ze wegnemen. Eigenlijk
zou er voor iedere gekapte boom een nieuwe terug moeten worden geplant. Vaak kan dat niet omdat de
gemeente als uitgangspunt hanteert dat er overal 1,5 meter breed trottoir moet liggen. Vaak kan dat makkelijk
met minder. Als er te weinig ruimte is voor bomen, en teveel verharding, zoals op de hoek van Dennehorst,
dan belemmert dat de groei en gaan de bomen uiteiondelijk dood.
Dat het ook anders kan, bewijst de renovatie van de Bosstraat. Daar is een honingraat verharding toegepast,
opgevuld met grond. Daarbij kunnen bomen goed gedijen.
De kastanjes op de Wethouder Teselinglaan en de Rosariumlaan gaan binnen 10 en 20 jaar allemaal dood, met
de aantasting door de mineermot mogelijk zelfs sneller. In december heeft de gemeente deze bomen bekeken
en geconcludeerd dat ze binnen 11 jaar gekapt moeten worden. Er worden nog 20 bomen opnieuw getest. De
mogelijkheden hier zijn: Vervangen door mineermot-resistente kastanjes of door een andere boomsoort.
Bij een groeninventarisatie uitgevoerd door THW is de Hogesteeg aangemerkt als een beukenlaan die in stand
moet worden gehouden. De cyclus van deze bomen is ten einde gekomen. Dan zie je dus af en toe een boom
wegvallen. Het probleem bij beuken is zonnebrand op de bast als een naastgelegen beuk wegvalt. Je kunt dat
tegengaan door jute op de stam te wikkelen. Beuken kun je niet vervangen door andere bomen omdat zich
rond beukenwortelks een mycelium ontwikkelt, dat er voor zorgt dat er geen andere bomen meer kunnen
groeien. De oplossing hier is dus: Kappen, frezen, grondverbeteren en opnieuw planten. Als je dan een boom
met een redelijke omvang wilt planten kunnen de kosten oplopen tot zo’n € 3.000 per boom. Voor zo’n hele
laan is dus een enorm kapitaal nodig.
Het probleem is volgens Servaas dat de gemeente niet vooruit kijkt met vervangingsplannen. Als je dan wilt
dat het goed wordt opgepakt, moet je er als straat of wijk power op zetten. Het beste moment om iets te doen
is wanneer het riool moet worden vervangen. Denk dan ook aan grind of halfverharde trottoirs, zodat de
boomwortels meer lucht krijgen.
Een idee is om na te gaan hoe de bewoners in de diverse straten denken over bomen en groen.

Huib de Vriend
Secretaris

Aanwezige leden
Naam

Adres

Stefan Scharf

Hogesteeg

Huib de Vriend

Hogesteeg
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Bram en Paola Brinkman – van Asselt

Parklaan

Cees Sprenger

Meenkselaan

Hans Nieuwenhuijs

Rosariumlaan

Harry Moerkerken

Hogesteeg

George en Rita Verheijen

Sterrenboslaan

Hendrik Kroeze

Sterrenboslaan

Marianne van der Heijden

Rosariumlaan

Germa Huiskamp

Rosariumlaan

Bernie en Piem van der Scheer

Enmgweg

Ria Aertsen

Engweg

Wouter de Jong

Weth. Teselinglaan

Robert Voogd

Parklaan

Sophie en Martijn Geerts

Weth. Teselinglaan

Hans Hoorens

Rosariumlaan

Elske van der Plas

Hogesteeg

Lucas Servaas

Gast
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