Notulen Stichting Boomberg 11 september 2017
Aanwezig: Josien, Helmi, Patrick, Antoinette, Lambert, Geert
Afwezig: Niemand
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2. Notulen en actielijst:
 Notulen vorige keer: Goedgekeurd.
 Actielijst: Zie bijgevoegd.
3. Status verkiezingen:
Naar volgende vergadering.
4. Status buurtfeest:
Naar volgende vergadering.
5. Communicatie
Er is enige discussie over het beste moment om de Boombergkrant uit te brengen.
Op 15 oktober stoppen de aanmeldingen voor de verkiezingen. Dan lijkt het het
beste om de 1e week van november de Boombergkrant uit te brengen, met daarin de
kandidaten. Voor verkeer komt Patrick met een stukje over de voortgang van de
riolering en de herinrichting.
6. Ingekomen stukken, voor zover niet separaat op de agenda opgenomen
 Nieuwe zaken
o Omgevingsvergunningen juni, juli en augustus (3 notities
verzonden): Verreweg de meeste zaken zijn ter kennisgeving
aangenomen.
o Zienswijze Bergweg 70 (Talpa): Gaat over reclameborden.
Zienswijze geschreven. Nog geen reactie.
o Zienswijze Laan van Vogelenzang 1: Gaat over boom (berk).
Zienswijze geschreven. Nog geen reactie ontvangen.
 Lopende zaken
o Status Albertus Perkstraat 37: Zienswijze ingediend. Nog geen
reactie ontvangen.
o Status Bezwaarschrift Torenlaan 40: Bezwaarschrift geschreven.
Argumentatie aanvrager is nogal aan verandering onderhevig.
Daarnaast wordt compartimentering van de tuin toegepast, wat
verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Uitspraak volgt
binnen vier weken.
o Status Bezwaarschrift Peerlkamplaan 20: Er wordt weinig ruimte
gevonden voor overleg. Er wordt besloten een boomdeskundige te
raadplegen.






o Status zienswijze Paulus van Loolaan 6. Nog geen reactie van de
gemeente mogen ontvangen.
o Voortgang 3 inbreidingsplannen (BBL 7-9; De Stolpe; BBL 71a): In
afwachting van tekeningen
Overige omgevingsvergunningen / aanvragen: Aanvraag Blijdensteinlaan
4 wordt bestudeerd.
Subsidie dhr. Van der Veer (zie bijlage): In de cijfers is geen sprake van
eerdere subsidies. Afgesproken wordt om in overleg te gaan en te kijken
naar de behoeften om te zien of er iets mogelijk / nodig is.
Afbouw werkzaamheden Lambert: Aangezien Lambert geen kandidaat is,
dienen we te bepalen hoe hier naar de verkiezingen mee om te gaan.
Lambert is zeer bereid tot een ordentelijke overdracht, maar wil geen
open einde regeling. Gegeven de hoeveelheid kennis en inzet van Lambert
en Ulrike is dit een punt van zorg.

6. 40 jaar WOO
Dit speelt pas in 2018. Komt t.z.t. weer ter sprake.

7. Stand van zaken financiën
Te bespreken in samenhang met status feest en verkiezingen

8. Contact gemeente
De Gemeente ontwikkelt veel initiatieven, maar de Stichting wordt hierin niet altijd
gekend. Dit maakt het lastig om mee te sturen en tijdig te communiceren. We nemen
dit mee in het volgende gesprek.
Het periodiek overleg met de gemeente is weer op oktober 2017. Lambert bereidt
de agenda voor en Carola zorgt dan voor deelnemers vanuit de Gemeente.
9. Mogelijke verplaatsing bibliotheek
Er is een mail ontvangen over mogelijke plannen om de bibliotheek te verplaatsen,
weg van de s’Gravelandseweg. Lambert geeft aan dat er momenteel vanuit de
Gemeente nog geen formele stappen zijn ondernomen. Wel komt het onderwerp
periodiek op. De rest van het Bestuur acht de kans klein dat er daadwerkelijk een
voorstel komt, gezien de beperkingen op gebied van bereikbaarheid en parkeren van
een locatie in het centrum. Niettemin zal het onderwerp worden meegenomen in het
gesprek met de Gemeente.

10. Rondvraag / Overige opmerkingen rond portfolio

Elckerlijck: Blijkbaar is de Gemeente, in overleg met de betrokkenen op zoek naar
mogelijke initiatieven die passen binnen de wensen van de burgers. Het Bestuur
geeft akkoord om de website van de Stichting ter beschikking te stellen om hierop
een oproep te plaatsen.

11. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering op 19 september om punt 3 en 4 even te bespreken.
Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
3105.04 Sonos lijkt een interessante prospect. Patrick
zal een naam doorgeven aan Geert.
Geert heeft contact met Sonos. Nader bericht
volgt.
1004.03 Geert regelt met Josien dat voor de
jaarvergadering een machtiging op de site
staat.
Via ING zal worden gevraagd om een incasso
contract.

Gesloten acties:

Eigenaar
Patrick

Einddatum
14-6-2017

Geert / Josien 10-5-2017

