Notulen Stichting Boomberg 2017-03-06
Aanwezig: Lambert, Helmi, Josien, Antoinette, Patrick, Geert
Afwezig: Geen
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2. Notulen en actielijst:
 Notulen vorige keer: Goedgekeurd zonder opmerkingen.
 Actielijst: Zie bijgewerkte actielijst.
3. Ingekomen stukken:
 Omgevingsvergunningen / aanvragen: Lambert geeft een update van de lopende
zaken. Er is 1 item waarover een reactie is gestuurd dat het niet conform
bestemmingsplan lijkt te zijn. Het besluit over het Kantongerecht was fout
gepubliceerd door de Gemeente. Dit wordt aangepast.
 Lopen in de wijk: Dit stuk zal worden meegenomen in de Boombergkrant.
 Ingezonden brief over honden op het Peerlkampterrein: Dit stuk zal worden
meegenomen in de Boombergkrant.
 Feedback Elkerlyck: Hier zijn positieve ontwikkelingen.
 Koningsdagfeest: Er is een verzoek voor een financiële bijdrage. Blijkbaar zijn er
wat financiële tegenslagen geweest. Dit feest wordt als belangrijk gezien als
ontmoetingsplek voor de wijk. Normaal gesproken kan en moet dit feest zichzelf
bedruipen. Vandaar dat wordt afgesproken om éénmalig 500 euro beschikbaar te
stellen om de doorstart mogelijk te helpen maken.
 Verslag impact wijzigingen bestemmingsplan: Lambert stelt voor om dit te
publiceren op de site. Hij zal zelf dan als contactpersoon fungeren voor vragen.
Uiteraard wordt dit voorstel onder dankzegging aangenomen.
4. Besluit Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Verschillende mogelijkheden zijn bekeken. Ook is er met de Gemeente overlegd
of er wellicht een generieke oplossing is. Na enig beraad wordt besloten tot
acceptatie van de offerte van De Hollandsche.
5. Wijziging statuten (stand van zaken)
Alle benodigde stukken zijn door Antoinette verzameld en nu beschikbaar. Op 7
maart gaat alles naar de notaris. Daarna enkel het verlijden van de akte opvolgen
(actie 0603.01).
6. Standpunt innemen over verkeer richting gemeente en buurtinitiatieven
Er wordt een korte inventarisatie gedaan van de lopende initiatieven. Hieruit
blijkt dat de heren Smit en Verloren samenwerken met de Gemeente. Dit is het

platform dat is voortgekomen uit het eerdere verkeersinitiatief en dat wordt
gesanctioneerd door de Gemeente.
De vraag is hoe de Stichting zich nu verhoudt tot dit initiatief. Bij het vorige
initiatief heeft de Stichting enige afstand gehouden, maar werd het er, terecht of
onterecht, toch direct mee geassocieerd. Nu is de Gemeente aan zet en heeft ze
samen met de heren Smit en Verloren een initiatief weten te ontplooien. De idee
is dat zaken die bij de herinrichting naar boven komen en het niveau van de
straat ontstijgen, zullen worden voorgelegd aan het platform.
Afgesproken wordt, dat de portefeuillehouder Verkeer (Patrick) zal participeren
in het Platform als officiële liaison naar de Stichting. Enkele bestuursleden geven
aan ook persoonlijk te zijn benaderd om in het Platform zitting te nemen.
Afgesproken wordt dat het een ieder vrij staat om deel te nemen, zo lang er maar
duidelijk wordt aangegeven dat men er op persoonlijke titel zit. We zullen
moeten kijken of en wanneer dit gaat wringen.
Er is door de Gemeente gevraagd om bij te dragen aan de kopieerkosten van de
eerste communicatie. Dit wordt morrend geaccordeerd, aangezien het bijna een
fait accompli betreft. Er wordt wel aangegeven dat er geen andere initiatieven
gaan worden ondersteund dan die van het “officiële” Platform. Daarnaast zal
Patrick als vertegenwoordiger aangeven dat de Stichting vanwege het feit dat ze
afstand wil bewaren, niet als financier kan gaan optreden (actie 0603.02).
7. Voorbereiding Jaarvergadering
De datum is bekend. De agenda wordt besproken en akkoord bevonden. Alleen
dient het agendapunt rond actieve participatie te worden toegevoegd (actie
0603.03).
De taakverdeling wordt overeengekomen conform het voorstel van Geert.
Agenda en datum zullen worden gepubliceerd op de Website en in de
Boombergkrant.
Iedereen dient zijn/haar stuk voor te bereiden. Lambert biedt aan om alles aan
elkaar te plakken. Hij zal een format rondsturen.
8. Voorbereiding Jaarstukken
Antoinette bereidt deze voor voor de volgende vergadering.
9. Communicatie (Josien)
 De Boombergkrant is bijna klaar. Het wordt een flink verhaal.
 Voortgang site: Het verzoek is of iedereen even de info over de eigen
portefeuille wil checken (actie 0603.05).
 Evenementen agenda: Wordt netjes bijgehouden.
10. Fondsenwerving onder buurtbewoners

Acceptgiro’s zijn te duur en eigenlijk ook voor de ontvanger heel onhandig. Er wordt
besloten om te vragen om een overschrijving. Geert zal zich eens verdiepen in de
vraag of er andere manieren van fondsenwerving zijn (actie 0603.04).

11. Voorbereiding gesprek met Gemeente (21 maart) en Buurtschouw (28 maart)
(Helmi, Geert)
Afgesproken wordt dat Antoinette, Josien, Geert, Lambert en Helmi bij het
gesprek met de Buurtwethouder aanwezig zullen zijn.
De Buurtschouw wordt voorbereid door Lambert. Het idee is om een goede mix
te maken tussen tips en tops.
12. Planning verkiezingen
In mei hebben we iedereen bij elkaar voor de Jaarvergadering. In juni kunnen we
dan het plan maken. Na de zomer (september) kunnen we de verkiezingen
uitschrijven en in november de verkiezingen houden.
13. Rondvraag
Geen opmerkingen.
14. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering: maandag 10 april, 20.30 uur. Locatie Patrick.

Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
0603.01 Checken of de akte bij de notaris is verleden.
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?

Eigenaar
Antoinette
Patrick

Einddatum
10-4-2017
1-5-2017

Josien

10-4-2017

Geert

10-4-2017

Allen

10-4-2017

Patrick

6-3-2017

2301.03 Toegankelijkheid Rosarium. Lambert
bespreekt met Carola.
Wordt ook meegenomen in Buurtschouw.

Lambert

6-3-2017

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.
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.

Helmi,
Antoinette

Afgerond

Antoinette

Afgerond

Geert

Afgerond

Antoinette

Afgerond.

Allen

Afgerond

Helmi /
Patrick

Afgerond

Helmi

Afgerond

