Notulen Stichting Boomberg 3 juli 2017
Aanwezig: Josien, Helmi, Patrick, Antoinette, Geert
Afwezig: Lambert
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2.





Notulen en actielijst:
Notulen jaarvergadering: Worden goedgekeurd.
Notulen vorige keer: Goedgekeurd.
Actielijst: Zie bijgewerkte actielijst.
Er zal een borreltje worden georganiseerd voor de mensen die het krantje
rondbrengen (3105_01).

3.





Hoe omgaan met bezwaarschriften:
Lange discussie over positie Stichting mbt bezwaarschriften.
De afspraken zoals gecommuniceerd worden bevestigd.
Er moet geen sprake zijn van willekeur, dus een bestendige lijn.
Wel wordt geconstateerd dat de nadruk meer zou moeten liggen op het proactieve, namelijk overleg over beleid en handhaving met de gemeente, in plaats
van het reactieve, namelijk de bezwaarschriften.
Daartoe is het wel van belang dat er ingeval van bezwaar even wordt
geklankbord met een collega bestuurslid.
Daarnaast lijkt het verstandig om in een bezwaar steeds even een stukje op te
nemen over de achtergrond en de taak/rol van de Stichting in deze.




4. Ingekomen stukken:
 Er wordt nog even ingegaan op het velbeleid. Geert heeft de brief van de
Gemeente, die de reactie vormde op zijn mail, doorgezet naar Lambert.
 Er is een brief ontvangen van een bezorgde bewoner rond de ontwikkelingen
rond het Elkerlyck plein. Patrick is betrokken bij schoolplein. Men is momenteel
bezig om alle meningen aan tafel te krijgen. De geuite zorgen zijn gegrond, maar
het is nu te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. De Stichting speelt in dit
proces geen leidende rol, aangezien er reeds veel partijen zijn betrokken. Geert
en Patrick gaan met de briefschrijver in conclaaf (3105.02).
 De andere stukken worden doorgeschoven naar de volgende vergadering ivm
afwezigheid Lambert.
5. Kiescommissie
De kiescommissie bestaat inmiddels uit vier personen. Deze maken goede
voortgang. De planning is gemaakt, de gemeente is geïnformeerd, teksten zijn
gemaakt.

6. Feest
Er is een feestcommissie van 8 man. Morgen is de eerste bijeenkomst. Het wordt
een feest voor de hele buurt.
7. Rondvraag
Helmi stelt voor om de frequentie van de vergaderingen te verhogen naar eens in
de 6 weken. Er wordt aldus besloten.
8. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering: 31 juli 2017 (Locatie tbd).
Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
3105.04 Sonos lijkt een interessante prospect. Patrick
zal een naam doorgeven aan Geert.
1004.03 Geert regelt met Josien dat voor de
jaarvergadering een machtiging op de site
staat.
3105.01 Er zal een borreltje worden georganiseerd
voor de mensen die het krantje rondbrengen
3105.02 Geert en Patrick gaan met de briefschrijver in
conclaaf.
Gesloten acties:
3105.01 Aanpassing velbeleid: Geert zal een reminder
sturen.(done)
3105.02 Josien zal in overleg met Antoinette een
bericht op de site zetten voor extra
aanmeldingen voor de verkiezingen. (done)
3105.03 De notulen zullen worden geanonimiseerd.
Josien zal bij Geert aangeven waar. (done)
3105.05 Bezorging: Josien zal het overzicht updaten.
(done)
3105.06 Iedereen zal even nadenken of ze mensen
kennen die hun hand niet omdraaien voor de
organisatie van een feest dat de buurt dichter
tot elkaar kan brengen. (done)
1004.01 We hebben signalen ontvangen dat de
vergunningsregels voor bomenkap zijn
veranderd. Lambert vraagt het even na.
Gedaan. Ondertussen is er een mail uit richting
Wiemar. Geert zal een reminder sturen. (done)
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