Notulen Stichting Boomberg 10 april 2017
Aanwezig: Lambert, Helmi, Patrick, Antoinette, Geert
Afwezig: Josien
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering. Allereerst bedankt ze Josien voor de prachtig versie van
de Boombergkrant. Dit wordt door alle aanwezigen beaamd.
2. Notulen en actielijst:
 Notulen vorige keer: Goedgekeurd zonder opmerkingen.
 Actielijst: Zie bijgewerkte actielijst.
3. Ingekomen stukken:
 Omgevingsvergunningen / aanvragen: Er zijn geen actuele casussen die spelen.
 Groen: Patrick had zelf een noodkapvergunning nodig. Daarnaast hebben we
signalen ontvangen dat de vergunningsregels voor bomenkap zijn veranderd.
Lambert vraagt het even na (actie 1004.01).
 Feedback verkeersplatform: Helmi en Geert geven een korte recap van de
meeting. Patrick zal als vertegenwoordiger optreden. Andere bestuursleden
zitten er op persoonlijke titel, als vertegenwoordigers van hun straat.
 Mail over veiligheid: Patrick zal deze meenemen. Ondertussen is ook gevraagd
aan de wijkagent om op de jaarvergadering de stand van zaken te publiceren.
 Dhr. Antoni de Mas: De vraag is wat is mis is gegaan waardoor het beeld ontstond
dat de Stichting niet eerst contact opneemt met de bewoners. Lambert geeft aan
dat er geen contact is geweest omdat de naam van de betrokkene niet bij de
vergunningsaanvraag stond. Daarmee was het onmogelijk om hem rechtstreeks
te benaderen.
4. Feedback meeting Gemeente 21-3, meeting Gemeente 10-4 en Buurtschouw
Een kennismakingsgesprek met Buurtwethouder Wiemar heeft plaatsgevonden,
in aanwezigheid van Carola, Helmi, Lambert en Geert. De Gemeente wil graag dat
wij steeds onze visie op initiatieven inbrengen, waarbij wij de buurt
vertegenwoordigen. Dit hebben we (in genuanceerde bewoordingen) afgewezen.
Dit is de rol van de Gemeente. Uiteraard zijn wij betrokken bewoners en dienen
wij het doel om de waardes van de wijk te behouden. Echter, wij gaan niet treden
in de verantwoordelijkheid van de Gemeente, anders dan dat wij de handhaving
van de regels zullen vragen, daar waar dit benodigd is.
De Buurtschouw heeft in goede sfeer plaatsgevonden. Zowel de positieve als de
negatieve punten zijn besproken. De Gemeente was blij met de moeite die wij
erin hadden gestoken. Deze punten zullen terugkomen bij het gesprek met de
Gemeente op 24 april (dit gesprek zou origineel op 10 april al plaatsvinden, maar
is uitgesteld).
5. Feedback 1e Boombergkrant

Het is een mooi stuk geworden met een goede lay-out. De bestuursleden zijn ook
benieuwd hoe Josien het ervaren heeft.
6. Jaaroverzicht 2016
De Jaarrekening wordt goedgekeurd. De inkomsten waren vorig jaar lager dan de
uitgaven, doordat er geen aparte ronde is geweest om geld op te halen.
7. Voorbereiding Jaarvergadering
Iedereen dient zijn/haar stuk voor te bereiden. Iedereen moet de slides inleveren
uiterlijk 18 april bij Lambert.
8. Rol Stichting in Ruimelijke Ordening
Lambert heeft een korte notitie gemaakt waarin hij aangeeft waarom de Stichting
soms richting de Gemeente optreedt, wat de overwegingen zijn en hoe we
omgaan met illegale activiteiten. Hij licht kort zijn notitie toe. Er volgt enige
discussie in hoeverre we alle aanvragen moeten behandelen. Er moet immers wel
een nut zijn gediend. Dit betekent dat je onderscheid zou moeten maken tussen
bomen en gebouwen, voor- en achterkanten, aanvragen of handhaving. Aan de
hand van enkele casussen wordt duidelijk dat de Stichting een eigen afweging
maakt, of er wordt gevraagd om handhaving. Echter, indien medebewoners dat
vragen, wil de Stichting wel voor hen handhaving afdwingen. In dat geval neemt
de Stichting de rol over, waardoor de sfeer tussen de buren niet wordt
beschadigd. Lambert wordt gevraagd om enkele regels op te stellen en deze te
delen op de Jaarvergadering (actie 1004.02).
9. Hoe financiële bijdrage te organiseren
Geert heeft eens de mogelijkheden bekeken. Er zijn allerlei professionele partijen
voor Stichtingen, maar daarvoor zijn wij te klein. Acceptgiro’s zijn te duur en
eigenlijk ook voor de ontvanger heel onhandig. Het meest voor de hand liggend
zou een machtiging zijn. Geert regelt met Josien dat voor de jaarvergadering een
machtiging op de site staat (actie 1004.03).
10. Rondvraag
Geen opmerkingen.
11. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering wordt pas na de jaarvergadering bepaald.

Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
1004.01 We hebben signalen ontvangen dat de
vergunningsregels voor bomenkap zijn
veranderd. Lambert vraagt het even na
1004.02 Lambert wordt gevraagd om enkele regels op
te stellen rond ruimtelijke ordening en deze
te delen op de jaarvergadering
1004.03 Geert regelt met Josien dat voor de
jaarvergadering een machtiging op de site
staat.
0603.01 Checken of de akte bij de notaris is verleden.
Afgerond: Akte is ingeschreven. Tevens zijn
de volmachten verleend.
0603.02 Patrick zal als vertegenwoordiger aangeven
dat de Stichting vanwege het feit dat ze
afstand wil bewaren, niet als financier kan
gaan optreden
0603.03 Het agendapunt rond actieve participatie
dient te worden toegevoegd aan de agenda
van de jaarvergadering.
0603.04 Geert zal zich eens verdiepen in de vraag of
er andere manieren van fondsenwerving zijn.
0603.05 Het verzoek is of iedereen even de info over
de eigen portefeuille wil checken.
2301.02 Buurtactie hoek de Rijklaan - Lambertus
Hortensius?
Meegenomen in buurtschouw.
2301.03 Toegankelijkheid Rosarium. Lambert
bespreekt met Carola.
Wordt ook meegenomen in Buurtschouw.

Gesloten acties:
1912.08 Qua communicatie moeten we met name nu
een back-planning gaan maken, die uitgaat
van de verkiezingen van een nieuw Bestuur.
Deze back-planning zullen Antoinette en
Helmi maken vóór de volgende vergadering.
In beginsel jaarvergadering in november.
Planning nog te maken.
Gedaan. Aankondiging geweest. Er is
gevraagd of mensen mee willen doen. Dat
wachten we af.
1912.10 Antoinette gaat langs bij ING voor de
benodigde aanpassingen in de
tenaamstellingen. Ze beschikt reeds over een
volmacht.
Afgerond.

Eigenaar
Lambert

Einddatum
10-5-2017

Lambert

10-5-2017

Geert / Josien 10-5-2017
Antoinette

Afgerond

Patrick

Afgerond

Josien

10-4-2017

Geert

Afgerond

Allen

10-4-2017

Patrick

Afgerond

Lambert

Afgerond

Helmi,
Antoinette

Afgerond

Antoinette

Afgerond

1912.11 N.B. Eerder op de avond is de
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
aan de orde gekomen. Geert zal deze later
agenderen.
Op 6 maart op de agenda. Zie de notulen.
2301.01 Bijdrage / Organisatie Rosariumconcert.
Toegekend voor 50 euro. Afgerond.
2301.04 Pro forma bezwaar verkeersaanpak
Gemeente. Wat vinden we hiervan als
Bestuur?
Op 6 maart op de agenda. Zie de notulen.
2301.05 Hoeveel clubs zijn er voor verkeersbeleid en
met welke clubs spreekt de gemeente
allemaal? Helmi zoekt het samen met Patrick
uit.
Op 6 maart op de agenda. Zie de notulen.
2301.06 Helmi checkt beschikbaarheid Pinetum voor
Jaarvergadering.
Afgerond.
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