JAARVERGADERING 2017 WIJKVERENIGING DE BOEKHORST
Jaarvergadering wijkvereniging de Boekhorst
Woensdag 15 maart 2017 , te restaurant Le Z (voormalig Zegers)
Aanwezig : 48 personen
1. Opening door Rene
Opening door de voorzitter.
2. Geen mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2016/ te downloaden op wijkverenigingdeboekhorst.nl of bij secretariaat
4. Financieel overzicht
De penningmeester presenteert de cijfers van het voorgaande boekjaar. Hierin komen geen
verrassende mee- of tegenvallers voor. De vergadering keurt de jaarcijfers goed.
5. Controle kascommissie boekjaar 2016
De boeken zijn gecontroleerd door de heer Alan Gilmore en de heer Aad de Jong. Alles werd in
orde bevonden en goedgekeurd.
6. Benoeming kascommissie boekjaar 2017
Nieuwe kascommissie 2017 de heer Alan Gilmore en de heer Wim van der Meer.
7. Vaststellen contributie 2017
Contributie blijft hetzelfde 5 euro.
8. Notulen 2016 zijn goedgekeurd
De vergadering keurt de notulen van de jaarvergadering 2016 alsmede het financieel jaarverslag
van 2016 goed.
9. Samenstelling Bestuur
• Aftredend en niet herkiesbaar Merel van den Burg en René van Rijnberk
De nieuwe voorzitter bedankt voormalig secretaris Merel van den Burg en voormalig voorzitter
René van Rijnberk voor hun jarenlange inzet.
• Toetredend: het bestuur zoekt naar versterking van tenminste 1-2 leden, kandidaten kunnen
zich melden bij ons secretariaat.
• De functie van secretaris zal door Carolien van der Lans worden ingevuld. Het bestuur draagt als
nieuwe voorzitter Jan Huijsmans voor.
De vergadering neemt deze voordracht over.
10. Pauze
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11. Status/ voortgang projecten; wethouder de heer M. Bilars
Wethouder Martijn Bilars en Jaap Tuit teamleider Ruimtelijk beheer zijn aanwezig voor de presentatie
betreffende vernieuwing sportpark, herinrichting woonwijk en op hoog niveau bavo terrein
ontwikkeling.
•

1e paal op het bavo terrein is gepland om in 2018 de grond in te gaan. Wethouder kan er niet
teveel over mede delen omdat het niet zijn portefeuille is. Het gehele project van begin tot
einde zal 10-12 jaar duren.
Bij de bavo plannen zijn de omwonenden erg actief betrokken en worden ze ook actief
betrokken vanuit de gemeente. Stappen die gezet zullen gaan worden. Aankleding, afwerking en
groen daar zullen de omwonenden nauw bij betrokken worden.

•

Ontwikkeling van het sportpark zal starten in 2017. Aanleg van de randweg start in 2018. Alleen
fietsverkeer zal nog plaats kunnen vinden over de Langevelderwge. Gemotoriseerd verkeer zal
via de Herenweg richting dorp verplaatsen. Kosten van deze randweg zijn ingeschat voor 1,4
miljoen euro.
Aansluiting van tracé van randweg op Boekhorsterweg en Langevelderweg behoeft
verduidelijking en exacte intekening, mist op alle huidige tekeningen beschikbaar.
Alleen ruimte reservering voor sporthal zal er plaatsvinden, dit wil niet zeggen dat er invulling
hiervan plaats zal vinden.
Investering van het gehele sportpark is 11 miljoen euro. Sober maar doelmatig blijft de
doelstelling vanuit de gemeente. Er is behoefte aan 8 badminton en 2 basketbalvelden welke
een afmeting behoeven van 29 x 44 meter. Of het opschuiven van de hoofdkantine een
mogelijkheid is wordt op dit moment onderzocht. Sporthal zal alleen functioneel gemaakt
worden voor sport maar ook de carnaval blijft bespreekbaar. Kosten sporthal op zichzelf zijn 4
miljoen euro. Totdat besluit over de sporthal plaats vindt zullen de grasvelden beschikbaar
blijven en pupillen kunnen blijven trainen.
Parkeeroverlast is een gedeelde verantwoordelijkheid van VVSB en de gemeente. Navigatie
adres op website VVSB zou aangepast kunnen worden om verkeer in de wijk te voorkomen en
de Brink aan te wijzen als primaire parkeermogelijkheid. De verkeersintensiteit cijfers zijn
opgevraagd voor onderbouwing van parkeerplaatsen op Dr. Schaepmanlaan (langs sportveld) ja
of nee naar aanleiding van lijnen die gelegen hebben rondom de Brink.

•

Wijkvernieuwing zal plaatsvinden tot en met einde 2017. Er zijn bij de bewoners zorgen over de
inrichting van straten, stoepen en parkeerplaatsen.
Terugkoppeling op inrichting wijkvernieuwing wordt gepoogd om continue te laten
plaatsvinden, vraag vanuit de bewoners is ook om te handhaven in de wijk vooral op de drukke
momenten wanneer voetbalwedstrijden plaatsvinden.
Eind maart vind er overleg plaats tussen het bestuur van de wijkvereniging met de projectleider
van der Plas om de openstaande en onduidelijke zaken met elkaar op te lossen.
Er zal een investering vanuit de gemeente van 200.000 euro plaatsvinden in het groen in de
gehele gemeente, deel hiervan zal ook voor de Boekhorst gereserveerd worden.
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12. Rondvraag en Sluiting
• Alert blijven en toch altijd met elkaar moeten proberen om in goed contact te blijven met de
gemeente.
• Navragen of er wijzigingen zijn met betrekking tot de ontsluiting van de Poelslaan en De Brink.
• Laatste actiepunten van de upgrading zijn niet doorgegeven door de gemeente. Navraag doen.
• Inrichting van het groen aan de Troelstralaan wordt als erg mooi ervaren
• Straten die afgemaakt zijn met de nieuwe bestrating worden als erg mooi en ruim ervaren,
complimenten hiervoor.
13. Sluiting
Jan bedankt iedereen en sluit de vergadering.
Carolien van der Lans
30 maart 2017
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