Notulen Stichting Boomberg 16 oktober 2017
Aanwezig: Josien, Helmi, Antoinette, Patrick, Lambert, Geert
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2. Notulen en actielijst:
• Notulen vorige keer: Goedgekeurd.
Actielijst: Zie bijgevoegd. Geert zal reageren op het verzoek over een speelplek
voor de kinderen.
3. Evaluatie feest + status financiën:
Heel veel leuke reacties. Veel complimenten. Enige negatieve reacties waren
vanwege het feit dat men elkaar moeilijk kon verstaan. Dat kwam niet eens door
de muziek. Volgende keer moeten we in de locatie nog meer rekening houden
met het feit dat het ook een praatgelegenheid is. Er resteert een klein batig saldo.
De ideeën-formulieren hebben ook leuke resultaten opgeleverd. Bijvoorbeeld
mensen die in de redactie van de krant willen en iemand die schaakles wil geven.
Deze zullen worden opgevolgd (actie 1610.01).
4. Uitkomst gesprek met de Gemeente
- Veiligheid: De Gemeente zal ons (via de politie) pro-actief melden indien er
zaken gebeuren, voor zover dat zaken zijn die kunnen worden gedeeld.
- Vervanging wegen / riolen: Volgens de Gemeente liggen we nog precies op
schema. Echter, op het moment van de bestuursvergadering blijkt er toch een
terugslag te zijn geweest in de vorm van problemen bij de bestelling van de
riolen. Gevolg is uitstel impact moet nog nader worden bepaald (actie
1610.02).
- Groenbeleid: Het idee is dat er op regelmatige basis overleg zal zijn met de
Gemeente, teneinde een meer eenvormig beleid te krijgen en
bezwaarprocedures te voorkomen (actie 1610.03).
- Indeling tuin in voor-, zij- en achtertuin: Het probleem van het
compartimentaliseren van tuinen en de impact op het velbeleid is toegelicht.
Dit zal onderwerp van gesprek blijven met de Gemeente (actie 1610.03).
5. RO, Groen en ingekomen stukken
• Nieuwe zaken
o De Stolpe: Is blijkbaar verkocht aan een partij die een grote
onroerend goed portefeuille beheert. Deze partij heeft contact
opgenomen met de Stichting voor een gesprek. Dit gesprek dient
nog te volgen (actie 1610.04).
o Blijdensteinlaan 4: Hier ligt een voorstel om een zeer modern huis
te bouwen binnen wat in ruimtelijke ordening termen een
ensemble heet. Er is veel weerstand vanuit de buurt. Ondertussen

•

•

is vanuit de Stichting een zienswijze ingediend. Zoals gewoonlijk
nemen we geen positie in rond esthetiek, maar kijken we waar de
plannen mogelijk strijdig zijn met het bestemmingsplan en de
welstandsnota. Daarnaast hebben we als Stichting deelgenomen
aan een gesprek met de mensen die de plannen hebben ingediend.
Lopende zaken
o Status Bezwaarschrift Torenlaan 40: Afgerond. Boom wordt
gekapt.
o Status Bezwaarschrift Peerlkamplaan 20: Rapport is gemaakt.
Uitspraak nog niet bekend.
o Status Albertus Perkstraat 37: Deze zit nog in het stadium van de
zienswijzen. Nog discussie over oprit / inrit / parkeerplaatsen.
o Status zienswijze Paulus van Loolaan 6: ingediend, geen nieuws.
o Status zienswijze Bergweg 70 (Talpa / Radio 538): ingediend, geen
nieuws.
o Status zienswijze Laan van Vogelenzang 1: Kapvergunning is
verleend. Geen nadere actie.
Overige omgevingsvergunningen / aanvragen: Geen nadere acties vereist.

6. Afscheid bestuursleden
Er is een etentje geregeld. De zittende bestuursleden eten voor eigen rekening, de
vertrekkende bestuursleden krijgen het aangeboden.
7. Status Boombergkrant
De voorbereidingen voor het document lopen erg goed. Veel input is al binnen.
Wel nemen de kosten voor de opmaak sterk toe. Het Bestuur stelt vast dat de
kosten van opmaak en drukken wel een erg groot deel van het budget opslokken.
We zouden eens moeten bekijken of dit niet goedkoper kan.
8. Status verkiezingen
Er is 1 kandidaat meer dan er plekken zijn. Dat betekent dat we inderdaad
kunnen gaan kiezen. Er is wel enige haast geboden met de introductie van de
verkiesbaren en de werkwijze van de verkiezingen, aangezien dit wel allemaal
mee moet in de Boombergkrant.
9. St. Maarten borrel
De St. Maarten borrel begint een soort van traditie te worden. Echter, hij dreigt
dit jaar te eindigen, aangezien er niemand bereid is om dit op te nemen. Het
Bestuur besluit de borrel te adopteren onder de noemer buurtcohesie. Er zal
gekeken worden of ook hier een comité kan worden gevormd dat dit initiatief
gaat trekken. Patrick en Geert nemen dit op (actie 1610.05).
10. Preventieve huisbezoeken icm Versa
Helmi gaat op zoek naar activiteiten voor die groep (actie 1610.06).
11. Rondvraag

-

Commissie veiligheid zouden we wellicht met nieuw bestuur moeten
inrichten (actie 1610.07)
Elckerlyck: De intentieverklaring is ook namens het Bestuur getekend.

12. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering is op 13 november.

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.
Tevens wordt gekeken wat we met de site
kunnen doen
1610.01 De ideeën-formulieren hebben ook leuke
resultaten opgeleverd. Deze zullen worden
opgevolgd
1610.02 Vervanging wegen / riolen: Gevolgen uitstel
moet nog nader worden bepaald
1610.03 Groenbeleid: Het idee is dat er op
regelmatige basis overleg zal zijn met de
Gemeente, teneinde een meer eenvormig
beleid te krijgen en bezwaarprocedures te
voorkomen.

Eigenaar
Patrick

Geert / Josien 10-5-2017

Allen
Patrick
Lambert

Indeling tuin in voor-, zij- en achtertuin:
Idem.
1610.04 De Stolpe: Is blijkbaar verkocht aan een
partij die een grote onroerend goed
portefeuille beheert. Deze partij heeft contact
opgenomen met de Stichting voor een
gesprek.

Geert

1610.05 Het Bestuur besluit de St. Maarten borrel te
adopteren onder de noemer buurtcohesie. Er
zal gekeken worden of ook hier een comité
kan worden gevormd dat dit initiatief gaat
trekken.
1610.06 Preventieve huisbezoeken icm Versa: Helmi
gaat op zoek naar activiteiten voor die groep

Patrick /
Geert

1610.07 Commissie veiligheid zouden we wellicht
met nieuw bestuur moeten inrichten.
Gesloten acties:

Einddatum
14-6-2017

Helmi

