
 
 
 

 

 

 

 

 

Notulen 2e Algemene Leden Vergadering 
 

Datum: 27-11-2013 in Het Bruisend Hart. 
 

Aanwezig: Bestuursleden, leden van de vereniging en inwoners. 

Er zijn 4 van verhindering ontvangen. 

 

1.Opening door de voorzitter 

De voorzitter, Arie de Leeuw, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  

De tijd vliegt voorbij en sinds de vorige Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn er veel 

werkzaamheden door het bestuur gedaan.  

Welkom wordt geheten de heer Arie van de Berg, ambtenaar van de gemeente die mede een 

toelichting zal geven over het plan De Wielen. 

 

2. Notulen 1e Algemene Leden Vergadering van 4-7-2013 

De notulen worden onveranderd vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze notulen. 

 

3. Vaststelling Concept Huishoudelijk reglement 

Pagina’s gewijs wordt het concept behandeld en onveranderd vastgesteld.  

Gevraagd wordt wanneer de ‘plannen’ van het Bestuur aan de ALV worden voorgelegd. Overweging 

om dit in het Huishoudelijk Reglement op te nemen. 

Geantwoord wordt dat spoedeisende zaken door het Bestuur besloten worden en later aan de ALV ter 

kennis worden gebracht.  

Uitgangspunt is en blijft dat voorstellen door de ALV geaccordeerd dienen te worden.  

 

4. Toelichting stand van zaken over: 

Voorzieningen, Wonen-Huisvesting, Mobiliteit-Verkeer, Natuur, Recreatie, Toerisme en Zelfbeheer 

 

Voorzieningen: 

Door het Bestuur heeft er overleg plaatsgevonden met burgemeester en wethouder.  

Het voorstel is gedaan om éénmalig € 1.700.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van 

sportzaal naar sporthal, de huidige financiering af te lossen alsmede vorming van een 

onderhoudsvoorziening. 

Bij deze investering wordt door de gemeente een besparing gerealiseerd van € 74.000,- bij een 

rentevoet van 3%. Uitgaande van het rentepercentage van ‘schatkistbankieren’ (1%) wordt een 

besparing gerealiseerd van € 108.000,-  

Het Bestuur is teleurgesteld dat ons voorstel niet is opgenomen in het Raadsvoorstel ‘Investeren in de 

samenleving van Giessenlanden’. 

Toegelicht wordt ons initiatief om de aanwezige geldmiddelen ‘veilig’ te stellen voor Giessenlanden.  

Bij een eventuele fusie met een buurgemeente is het risico aanwezig dat door de overheid de Ahri wet 

in werking wordt gesteld (gemeente kan dan niet meer zelfstandig beslissen over voorgenomen 

investeringen).  

Tijdens de raadsvergadering van 14-11-2013 is door de politiek een motie ingediend om een voorstel 

te maken op welke wijze de geldmiddelen, bij een fusie,  kunnen worden voorbehouden voor 

Giessenlanden. Uiterlijk in de raadsvergadering van februari 2014 wordt hierover besloten.  



Gevraagd wordt waarom het noodzakelijk is om de uitbreiding tot sporthal te realiseren en hoe zit het 

met de toename van verkeersbewegingen. 

Toegelicht wordt dat er meer gebruik gemaakt kan gaan worden door voetbalverenigingen. Dit zal een 

positief effect geven op de exploitatie van Het Bruisend Hart. De Til groep onderschrijft dat er dan een 

positieve exploitatie kan gaan ontstaan. 

De sporthal is geen doel maar een middel om te komen tot een sluitende exploitatie. Verwacht wordt 

dat de extra verkeersbewegingen beperkt blijven.  

Op de vraag waarom het voorstel aan de gemeente niet op de website is geplaatst is dat het 

onvoldoende concreet is en slechts een indicatie was en bedoeld als gespreksstof met burgemeester en 

wethouder. Verder zijn er nog geen concrete plannen.  

 

Wonen-Huisvesting 

Er zijn 130 enquêtes teruggekomen. 36% hiervan hebben aangegeven de komende 2 jaren binnen 

Hoornaar te willen verhuizen. Er is grote belangstelling voor starters en senioren woningen.  

Regionaal worden besluiten genomen over woningbouw in de kernen. Hoornaar is aangemerkt als een 

‘verzorgingskern’ hierin.  

De gemeente zal ons plan van de locatie Oude Dorpshuis  regionaal inbrengen. Het bouwplan van de 

locatie CBS is reeds vastgesteld en behoeft niet regionaal te worden besloten. 

Zodra regionaal besloten is en er mogelijkheden tot realisatie zijn van het plan wordt er een overleg 

met ‘omwonenden’ georganiseerd. 

 

Mobiliteit-Verkeer 

Toegelicht wordt waar een zebra aangelegd dient te worden. Opgemerkt wordt dat er ook bij restaurant 

Onder de Linden een zebrapad moet komen. 

Plannen worden door de gemeente ontwikkeld om trottoirs aan te leggen langs de Dorpsweg en Lage 

Giessen. 

Het Bestuur heeft voorgesteld om achter het gezondheidscentrum een parkeerplaats aan te leggen (met 

groenspoorplaten) voor de momenten dat er onvoldoende parkeerplaatsen in het dorp zijn (b.v. 

Fokveedag, Dirk IV loop en jaarmarkt). Gemeente geeft aan dat de bestemming dit niet toelaat. Wordt 

vervolgd! 

Verlichting op het Oranjepad mogen alleen oriëntatiepunten zijn. 

De gladheidsbestrijding van de bejaardenwoningen is met de Buurtverenigingen besproken. Plannen 

hiertoe worden verder ontwikkeld. Bedoeling is dat er zoutbakken worden geplaatst. Het zout wordt 

door een ‘inwoner’ gesponsord. 

De vergadering merkt op dat het noodzakelijk is om het Dirk IV plein ook meegenomen wordt bij de 

gladheidsbestrijding door de gemeente. Er zijn veel verkeersbewegingen van schoolkinderen en 

winkelend publiek.  

 

Natuur, Recreatie, Toerisme 

Van het project De Wielen wordt de huidige situatie evenals het nieuw te ontwikkelen plan. 

Voor deze vergadering heeft er overleg plaatsgevonden met de ‘omwonenden’ en huurders van een 

volkstuintje.  

Er vindt discussie plaats over de invulling. Er zijn voor en tegenstanders van bepaalde uitgangspunten. 

Dit betreft de mogelijkheid tot vissen, wel of geen bomen, veel of minder veel riet, oorspronkelijke 

biotoop, wel of geen picknick tafel. 

Door Arie v.d. Berg worden de genoemde opmerkingen meegenomen en bezien. 

Door de raad van de gemeente wordt in de raadsvergadering van december besloten of het plan door 

kan gaan. Als dit positief is dan zal in het voorjaar het plan tot uitvoering worden gebracht. 

Opgemerkt wordt dat er meer opgetreden moet worden bij het ontstaan van de ‘hondenpoep, bij de 

Kerkendraai. Gemeente kan alleen bordjes plaatsen maar deze hebben onvoldoende resultaat. 

Advies is: Spreek mensen aan die zich niet aan de juiste voorschriften houden. 

Er is door de provincie nog geen besluit genomen om de aanleg van een wandelpad van Oranjepad 

naar De Donk te subsidiëren. 

 

 



 

Zelfbeheer: 

1. Overleg heeft plaatsgevonden met de Buurtverenigingen. De gemeente is bereid om plantenbakken 

met planten beschikbaar te stellen. Het onderhoud hiervan (watergeven en planten) dient door 

bewoners gedaan te worden. Als dit onvoldoende plaatsvindt worden de bakken weer verwijderd. 

Door de gemeente wordt geïnventariseerd waar de pilot dit jaar gedaan wordt. Als de pilot positief 

uitpakt zal uitbreiding hiervan in 2014 kunnen plaatsvinden.  

Gevraagd wordt naar vandalisme van de bloemenbakken. Uit ervaring blijkt dat dit meevalt. De 

bakken zijn ‘hufterproof’ 

Opgemerkt wordt om ook het Dirk IV plein hierin te betrekken. Is mogelijk mits bovengenoemde 

voorwaarde van onderhoud. 

Gladheidsbestrijding wordt verder geïnventariseerd.  

Opgemerkt wordt hierin ook de Oudendijk te betrekken.  

Opgemerkt wordt ook dat de bestrating soms beter moet zijn. Dit moet door de bewoners aan de 

gemeente doorgegeven worden.  

2.’Vraag en aanbod hand en spandiensten’ 

Geïnventariseerd wordt of hiervoor behoefte bestaat. Vraag en aanbod kan via de website van de 

Dorpsraad tot elkaar worden gebracht.  

De Dorpsraad neemt hiervoor geen verantwoording.  

Voor hen die geen PC hebben kan de informatie via de Nieuwsbrief ter kennis worden gebracht. 

De vergadering staat positief t.o.v. het voorstel. 

 

De voorzitter geeft aan dat bij enkele voorstellen het besluit over wel of niet doorgaan bij de gemeente 

ligt. 

 

5.Overige mededelingen 

Het voorstel is om een Nieuwsbrief te maken over ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dit 

betreft b.v. de stand van zaken over de diverse projecten.  

Als er belangrijke zaken zijn die aan de orde komen wordt er een ALV gehouden. 

Voorstel is ook een informatiebord te plaatsen waarin alle verenigingen e.d. hun informatie kwijt 

kunnen op een A 4tje. Mogelijkheden worden onderzocht dit bord te plaatsen bij het TOP punt op het 

Dirk IV plein. Sleutelhouders kunnen b.v. de buurtverenigingen zijn.  

Voorgesteld wordt de behoefte van het informatiebord te inventariseren. Dit zal plaatsvinden. 

 

6.Rondvraag 

Gevraagd wordt of er een ‘wurgcontract’ met de gebruikers van de volkstuintjes wordt afgesloten. Dit 

zullen uiteraard normale contracten zijn. 

Opgemerkt wordt dat de bestrating bij Onder de Linden is verzakt. Voorzitter geeft aan dat de ‘vrager’    

dit zelf bij de gemeente moet melden. De Dorpsraad is niet bedoeld om dit soort zaken te regelen. 

 

7.Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt een ieder uit voor een drankje in de 

foyer. Hierna wordt de vergadering gesloten.  


