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Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad
Badhoevedorp
30 maart 2017
Dorpshuis Badhoevedorp
Dick van Rooijen, Jan Pïeter Bart, Renée Heijmans

1. Opening en Welkom
Na opening van de Algemene Ledenvergadering worden de speciale gasten
verwelkomd: Bianca Wanas van de HAP en Nick Nijman van Meerwaarde.
Het aantal getelde leden op deze avond zijn 28 personen.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016 ter goedkeuring
Tekst in verslag aanpassen bij Kees Koopman, penningmeester: het woord
bestuurslid.
Verslag is vastgesteld.
3. Jaarverslag 2016
 Het blijkt opnieuw dat contact vooraf met raadsleden, zoals inspreken bij de
gemeenteraad, heel belangrijk is.
 Hotel Corendon heeft een ecologische zone.
 Onderwerp Grondgeluid: is nergens in opgenomen en ultrafijnstof staat
nergens beschreven.
 Centrum: het afgelopen jaar is hierover steeds met de gemeente gesproken
dat het van belang is om de hedendaagse inzichten over participatie te
krijgen.
 Het is de VDB dit jaar niet goed gelukt om aandacht aan de onderwerpen
bussen en woningen te besteden.
4. Financieel verslag 2016
 Contributies lopen terug, dat is ook duidelijk zichtbaar in de begroting.
 De VDB is financieel gezond, maar er moet zeker gewerkt worden aan
ledenwerving.
 Kascommissie: Ciska Spikker en Albert Roos hebben geen
onregelmatigheden geconstateerd. Wel is het advies om een oplossing te
zoeken voor het groot aantal niet betalende leden. Ook stelt de
kascommissie voor om de niet betalende leden hierop aan te spreken.
Decharge is verleend.
 Benoemen kascommissie voor het komend jaar. Er is een nieuw lid nodig
om te kunnen rouleren. Advies te zoeken naar iemand die dit op zich wil
nemen en dat de commissie dan uit 3 leden bestaat.

5. Bestuurswijziging:
 Aftreden bestuurslid Vincent Haaker, penningmeester
6. Werkplan 2017
 Vraag: is er een overzichtskaart waar op te zien is waar de
werkzaamheden verricht worden? Vraag is of we ook zelf gaan kijken
naar die plekken? Digitale kaart is nu toegezegd en dit dan te
combineren met hondenlosloopgebieden..
 Sloterbrug hoe staat het ermee? 1ste of 2de kwartaal wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de status hiervan. HAP gaat dit
checken bij de gemeente. Actie VDB: gebiedsmanager vragen wat de
laatste stand van zaken is. En een oproep doen om ondersteuning over
de Sloterbrug vanuit inwoners te krijgen.
7. Rondvraag
 Aanwezigen zijn het eens dat het geen goed plan is om op de oude A9
shared place te hanteren. Dorps breed zouden we actie moeten
ondernemen om aan te geven dat het lint veel te smal is.
 Werkgroep Sociaal Domein heft zich op. Bob Bekker stopt als actief lid
bij deze groep. De andere actieve leden uit deze werkgroep zullen zich
individueel met dit onderwerp blijven bezig houden..
 Grondgeluid: advies van Ciska is dat we steeds moeten gaan klagen bij
de BAS. Dit om meer argumenten in te brengen over de hinder. Ook zelf
als VDB in kaart brengen waar eigenlijk het grondgeluid is.
8. Sluiting formele gedeelte
Na de pauze is de opening van het dorpsraadcafé

