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Notulen van de gehouden vergadering van het 
Bestuur van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg op  

2 september 2013 bij Frank van Liempt 
 

Aanwezig: Frank van Liempt     
Paul Wennekes  
Ben van der Beek 

  
Afwezig: Angelique v d Berg 
  Willem Hesseling 
 
  

1. Opening. 
o De secretaris opent de vergadering om 20.30. Willem is op vakantie en 

Angelique had een andere afspraak.. 
 

2. Mededelingen 
o Willem, Ben en Paul gaan naar het vrijwilligersfeest op 1 november van 

19.00 tot 21.00.  
o Paul heeft de hoogstambrigade aangemeld als Icoonproject. Initiatief van 

een aantal fondsen zoals het Oranjefonds. In oktober wordt bekend wie het 
is geworden 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 
o Paul heeft de gevraagde verslagen naar Ben gestuurd 

 
4. Afsprakenlijst 13 mei maart 2013 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2013/2014 
o De Groenmarkt wordt ook in 20 14 toegevoegd. 
o Als locatie voor binnen activiteiten kiezen we de Kinderboerderij 
o Volgende vergadering definitief goedkeuren 
 

6. Vergaderschema 2013/2014 
o Volgende vergadering definitief goedkeuren 
 

7. Financiën en subsidies 
o De contributie ontvangsten zijn substantieel hoger, we proberen de nog 

ontbrekende bewoners in het VBB relatiebestand alsnog te benaderen. 
Frank stuurt nieuwe gegevens over RvCweg bewoners naar Ben 

 
8. Overleg gemeente 

o Verslag schouw wordt door Ben gemaakt.  
o De gevraagde WOB brief is ontvangen. Ben scant de brief en bijlagen 

daarna kan de brief aan alle bestuursleden worden gezonden. 
o Alles goed bekijken maar het idee is toch om vanuit het bestuur met één 

visie op het verkeer en de bebording van de weg te komen en die op de 
ALV te bespreken.  
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9. Werkgroepen stand van zaken 

o Verlichting 
o Werkgroep Groen, José is hierbij aanwezig 

o Streven is om weer nieuwe lindes te planten, daar is ruimte voor. Andre 
Kleinwee verwijst naar Anton v d Linde. Onderwerp wordt meegenomen 
als we Anton spreken 

o 2e maaibeurt van de bermen is hard nodig, rond nieuwe lindes is 
helemaal niet gemaaid 

o Afspraken met Cyclus 
� Structureel budget voor hoogstam is niet mogelijk 
� Wel 2x per jaar overleg en in oktober kan geld beschikbaar 

worden gesteld mits er een goed voorstel ligt.  
� José gaat dit met de kerngroep in september bespreken om een 

voorstel voor oktober 2013 nog regelen!! Denk aan nascholing 
door bijv. Frans en ook een bezoek met hem aan alle 
boomgaarden 

� Een oogstfeest is niet gepland, zou wel kunnen in 2014 als de 
brigade 5 jaar actief is. José kijkt naar welk lustrum we wanneer 
vieren 

� Boekje voor kinderen 

• Wijkteam wil er 200 voor 250 Euro kopen om op de 
Groenmarkt uit te delen 

• Scholen hebben nog niets gekocht 

• José wil bekendheid aan het boekje geven op een 
educatieve website 

• Voorstel is om het boekje toch maar gratis aan scholen 
beschikbaar te stellen zodat we ook feedback krijgen 

• Leden hoogstam kunnen wellicht bezoeken van scholen 
aan boomgaarden faciliteren 

� Landschapsbeheer Zuid-Holland verdwijnt compleet, begeleiden 
vrijwilligers wordt taak van de “Groene Motor”  

o Werkgroep Ziekenhuis 
o Werkgroep Historie 

Begin oktober is een dag gepland om al het materiaal door te nemen en vast 
te stellen wat er nog moet gebeuren. 

 
10. Evaluatie Goudse Hofsteden dagen 2013  

o Paul heeft voor de komende vergadering in oktober Bert Meekes en 
Nelleke uitgenodigd.  

 
11. Relatiebeheer VBB 

o Frank heeft aanvullingen voor de RvCweg 
o Paul heeft e-mailadressen doorgegeven 
o We blijven proberen om iedere bewoner zich te laten aanmelden zodat 

nieuws bij iedereen terecht kan komen 
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12. Verkeerssituatie op de weg 
o Zie ook de WOB brief en de daaraan gekoppelde actie om zelf als VBB met 

een verkeersvisie te komen. Daar zal ook in worden meegenomen de 
verkeersveiligheid op alle kruisingen en (mis)bruik van vergunningen. 

 
13. Wvttk 

 
14. Vlaggen 

o Voorstel van Paul is om een paar leden te vragen om de kosten van 20 
vlaggen voor te schieten.  

o Ook de bewoners aan de andere kant van de snelweg zijn mogelijke 
afnemers 

o 14 oktober op de agenda 
 

15. Rondvraag 
 

16.  Volgende vergadering 
o Volgende bestuursvergadering op 25 november 2013 bij Paul. 

 
17. Sluiting 


