NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
WIJKVERENIGING DE PARKEN
10 FEBRUARI 2020

Opening en welkomstwoord door de voorzitter, Jan-Willem Dekkers.
Er is een speciaal welkom voor Daniel Grootendorst, landschapsarchitect
van de gemeente. Ook Carola van den Berg (buurtcoördinator Noordwest)
zal in de loop van de avond nog komen.
Jaarverslag 2019:
-

Bescherming wijkkarakter/omgeving
o Regentesselaan 12 (theehuis): de procedure loopt nog.
o Aanvulling vanuit de aanwezigen: de status van gemeentelijk
monument van het pand moet eerst worden opgeheven als de
eigenaar wil gaan slopen en bouwen.
o De voorzitter geeft uitleg over het proces dat de gemeente
hanteert bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie en het daarop
volgende Omgevingsplan. De gemeente gaat nog twee
inspraakavonden houden dit jaar. De leden zullen door het bestuur
op de hoogte gehouden worden en ook rechtstreeks door de
gemeente worden uitgenodigd te participeren in dit proces.

-

Veiligheid
o Bestuurslid Bas Esbach geeft uitleg omtrent aanwezigheid
Securitas en Unit 14.
o Leden reageren over:
 Prijs van aanbieders,
 Controle in de wijk,
 Contact met aanbieder Securitas.

-

Verkeer
o Inrichiting van Bussumergrintweg, Daniel Grootendorst geeft
uitleg nav een vraag van een van de leden.
o Evaluatie potentieel verkeersonveilige situaties in de buurt: het
bestuur zal een aantal situaties blijven adresseren bij de gemeente.
De punten die bij de rondgang zijn besproken staan vermeld op de
website www.de-parken.nl.

-

Evenementen
o Picnic en Blanc een succes in 2019. Met dank voor de inzet van
oud-bestuurslid Rani Schotsman en een aantal andere behulpzame
leden.

-

Financiën
o Penningmeester Arthur van Dijk licht het resultaat en de balans
toe.
 Grote openstaande post van nog niet geïnde contributie
over 2019. In 2020 zal er verder aan gewerkt worden om
dit te innen.
 De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en geeft
aan dat de balans en resultatenrekening een getrouw beeld
geven van de finaciële situatie van de vereniging.
 De vergadering gaat per acclamatie akkoord met de
financiële verantwoording en verleent het bestuur
décharge voor het gevoerde beleid.

-

Bestuurswisselingen
o De vergadering gaat per acclamatie akkoord met het voorstel om
Suzanne Sweerman te benoemen als bestuurslid evenementen.
o De eerstvolgende bestuurswisseling staat gepland voor de post
van voorzitter in januari 2021 (de volgende ALV).

Jaarplan 2020:
-

Bescherming wijkkarakter/omgeving
o Omgevingsvisie en -plan. Bestuur volgt het traject op de voet en
zal de leden blijven informeren. De gemeente heeft het bestuur
laten weten dat zij de bouwmogelijkheden in de wijk onder het
nieuwe Omgevingsplan verder wil inperken. De voorzitter peilt
hoe de aanwezige leden hierover denken. Een meerderheid van de
aanwezigen lijkt hier niet a priori op tegen te zijn.
o Aanvragen omgevingsvergunningen voor kap- en
bouwwerkzaamheden. Gepubiceerde aanvragen worden door het
bestuur gevolgd.
o Er zijn vragen inzake de afhandeling van een specifieke
kapvergunning . Daniel Grootendorst geeft antwoord.

-

Verkeer & Groen
o Werkzaamheden aan Verdi- en Rossinilaan gaan in april van start.
Daniel Grootendorst geeft een toelichting op de planning.
 Bestuur en gemeente zullen naar de mogelijkheid kijken
voor aanplant om de bermen/groene voetpaden te
beschermen. Daarnaast heeft het bestuur een flyer/brief
ontworpen om mensen te informeren niet in de bermen te
parkeren. Zie website www.de-parken.nl

-

Evenementen
o Verschillende ideeën voor evenementen worden gepresenteerd,
waaronder het plan een evenement te organiseren rond de viering
van 75 jaar vrijheid, gezamenlijk op een scherm de Grand Prix van
Zandvoort te bekijken en een pubquiz te organiseren.

-

Financiën – Begroting 2020
o De vergadering gaat akkoord met het Jaarplan en de bijbehorende
begroting van 2020.
o De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de
contributie op € 25,00 per huishouden.

-

Wat verder ter tafel komt
o Bouwaanvragen: het bestuur vraagt aan de leden om ook mee te
kijken en aan ons door te geven als hen iets opvalt in de buurt.
o Een van de leden heeft vragen/opmerkingen over de rekening die
Securitas heeft gestuurd. Hierover is inmiddels contact geweest
met het bestuur en Securitas en het problem is opgelost.
o Een lid heeft bezwaren tegen het plan van het bestuur om een
evenement te organiseren rond de Grand Prix van Zandvoort. De
voorzitter belooft dat de geluidsoverlast binnen de perken zal
blijven.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

