
 
 
 

 

 

 

 

 

Notulen 4e Algemene Leden Vergadering 
 
Datum: 24-11-2014 

 

Aanwezig: Bestuursleden, leden van de vereniging en inwoners. 

Er zijn enkele meldingen van verhindering ontvangen. 

 

1.Opening door de voorzitter 

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

 

2. Notulen 3e Algemene Leden Vergadering van 10-7-2014 

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

Vermeld wordt dat er geen middelen beschikbaar gesteld worden aan de buurtvereniging ‘De Groene 

Schans’. Reden hiervoor is precedent werking.  

Het bestuur gaat wel een voorstel ontwikkelen om eventueel gelden beschikbaar te stellen aan 

buurtverenigingen voor investeringen. Leden van buurtverenigingen mogen dan kiezen welke projecten 

zij willen voordragen.  

 

3. Bespreking aanvulling bestuursleden 

Het huidige bestuur bestaat uit 15 personen. Samen vormen zij een prachtige club waarin veel werk verzet 

is en wordt. 4 Bestuursleden gaan verhuizen zodat er nog 11 bestuursleden zijn. 

Het bestuur vindt het aantal van 11 leden acceptabel om reden dat er minder activiteiten op de rol staan. 

De vraag wordt voorgelegd of de vergadering zich kan vinden om verder te gaan met 11 bestuursleden. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. In 2015 zullen enkele bestuursleden herverkiesbaar zijn.  

Hierna wordt afscheid genomen van Stéfanie André, Laura Verspui, Martin Streefkerk en Gerrit-Jan 

Schrijver. De voorzitter heeft voor elk een goed en welverdiend woord.  

Bloemen worden uitgereikt.  

 

4. Mededelingen 

- gewezen wordt op de actie van glasvezel in de gemeente. Inschrijven kan nog tot 15-12-2014. We  

  hebben éénmalig de kans om geheel Giessenlanden aan te sluiten. 

- de volgende ledenvergadering wordt in april/mei gehouden 

- afgelopen week is de ‘Dorpshuiskamer’ van start gegaan. De Til groep heeft hiervoor de ruimte gratis    

  beschikbaar gesteld. Het kopen van consumpties is niet verplicht. 

Vraag: waarom op dinsdagmiddag? Antwoord: een medewerker van de Til groep is dan aanwezig voor 

werkzaamheden. Op andere middagen moet er huur betaald worden. 

 

5. Toelichting stand van zaken over: 

Voorzieningen: 

Bij de gemeente ligt al langere tijd een goed onderbouwd plan voor de investeringen in zonnepanelen en 

de uitbreiding van de sportzaal van 2 naar 3 segmenten. Toegezegd is dat er in december een voorstel 

gedaan wordt aan B&W. Afhankelijk van het besluit worden verdere stappen gezet zijnde besluitvorming 

door de Raad.  

 

Wonen-Huisvesting: 

Er is een plannetje ontwikkeld waarin de omvang en hoogte van te bouwen woningen/appartementen. Dit 

plan is besproken met de om/aanwonenden. Dit plan gaat nu naar de gemeente. De bouw gaat op basis 

van CPO. 

Op de oude locatie van de CBS worden 2 senioren appartementen gebouwd (koopsom van € 180.000,- tot 

€ 200.000,-) en 8 startersappartementen (koopsom € 130.000,-). 

Op de locatie van het oude dorpshuis worden 5 eengezinswoningen (koopsom € 170.000,-) en 6 senioren 

appartementen (koopsom € 185.000,- tot € 200.000,-). 

Bovenstaande keus is gebaseerd op de uitkomsten van de gehouden enquête. 



Na voorlegging aan de gemeente worden de plannen verder ontwikkeld en worden verdere stappen gezet 

om de plannen te presenteren voor om/aanwonenden en inwoners van ons dorp.   

Mobiliteit-Verkeer: 

Wij hebben onze wens bij de gemeente kenbaar gemaakt voor de inrichting van de kruising. Hierbij is 

veiligheid essentieel. Gemeente besluit hierover.  

Natuur, Recreatie, Toerisme: 

-Het bestuur is positief gestemd over de subsidieaanvraag (aanleg van een wandelpad naar de Donk)  

 die bij de provincie is neergelegd. Het wachten is op de besluitvorming hierover. De voorzitter roept  

 allen op om een mooie naam te bedenken van dit nieuwe wandelpad. 

-De aanleg van de nieuwe Jeu de Boules baan bij het WoZoCo is gereed en regelmatig wordt hiervan  

 gebruik gemaakt.   

Zelfbeheer: 

Met de gemeente zijn meerdere gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe website waar vraag en 

aanbod van werkzaamheden bij elkaar komen. Binnenkort volgt er weer een gesprek met gemeente en de 

dorpsraden 

 

6. Financiële begroting 2015 

De penningmeester licht de begroting toe voor het boekjaar 2015. Hiermee wordt akkoord gegaan. 

Op de vraag of we jaarlijks € 15.000,- blijven ontvangen wordt geantwoord dat dit niet bekend is. 

Jaarlijks besluit de gemeente hierover. 

 

7. Bespreking concept korte termijnvisie voor de komende 4 jaren. 

In de vorige ALV is dit concept reeds ter kennisname gebracht. Een nadere toelichting wordt gegeven 

over Wonen en samenleven, Voorzieningen en zorg, Voetgangers en verkeer, Leefbaarheid en Energie 

voor elkaar. De visie is een dynamisch stuk dat jaarlijks aandacht behoeft. 

Er worden enkele vragen en opmerkingen gemaakt zoals: wat zijn basisvoorzieningen, snelheid van 30 

km wordt meestal overtreden (handhaving hiervan blijkt lastig) en een energie project voor zonnepanelen 

loopt in samenhang met meerdere gemeenten.  

Het bestuur stelt de mening van de leden en ideeën zeer op prijs.  

 

8. PAUZE 

 

9. Vaststellen termijnvisie 

Zonder verdere aan- of opmerkingen wordt de visie vastgesteld.  

 

10. Rondvraag 

Opgemerkt wordt dat er veel ‘troep’ is rondom de bankjes en vuilnisbakken aan het Oranjepad. De enige 

remedie is de vervuilers aan te spreken. Advies is om zorg te dragen dat de rommel opgeruimd wordt. 

Eunice Roos is bereid om die taak op zich te nemen.  

Toegelicht wordt dat er een mail is gestuurd naar de maneges en rijverenigingen over het opruimen van  

‘stront’ van paarden op de wegen. Hierover wordt nog steeds geklaagd.  

Aandacht wordt gevraagd over het aanbrengen van verlichting bij het Oranjepad. Bij de aanleg van dit 

pad is met omwonenden afgesproken dat er geen verlichting zal worden aangebracht. Heroverweging is 

wenselijk door de gemeente.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een ‘wel thuis’ toe. Hij nodigt allen 

uit voor een drankje in de foyer. 

 

 

Website: www.dorpsraad-hoornaar.nl 

Mail: info@dorpsraad-hoornaar.nl  

http://www.dorpsraad-hoornaar.nl/

