
 
 
 

 

 

 

 

 

Notulen 6e Algemene Leden Vergadering 
 
Datum: 3-12-2015 

 

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.  

Hij spreekt de woorden uit: ‘Zonder wrijving geen glans’ 

Hiermee is de vergadering geopend. 

 

2. Notulen 4e Algemene Leden Vergadering van 19-5-2015 

De notulen worden onveranderd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende opgemerkt: 

Spreker vraagt zich af waarom in Giessenburg wel een sporthal en in Hoornaar niet. De Dorpsraad heeft 

voldoende argumenten aangedragen aan gemeente. De gemeente heeft onvoldoende antwoord op de vraag 

waarom er een afwijzing heeft plaatsgevonden voor de uitbreiding naar sporthal. Wethouder heeft de truc 

toegepast door de Dorpsraad de hemel in te prijzen, feitelijke zaken werden niet genoemd. Er is 

voldoende geld beschikbaar maar niet voor ‘stenen’ in Hoornaar.  

Wat zijn nu de verdere stappen van de Dorpsraad? Voorzitter antwoord dat we af geserveerd zijn door de 

raad en dat we ons moeten neerleggen bij het politieke democratische besluit.  

 

Voorgesteld wordt Jos de Groot als lid van de kascommissie te benoemen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord.     

 

3. Mededelingen 

De voorzitter wijst op de mogelijkheid om weer ideeën in te brengen voor initiatieven in het dorp. Bij de 

uitgang staat een historische ‘melkbus’ waar de ideeën ingedaan kunnen worden. 

 

4. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Ad de Kraker  

De voorzitter bedankt Ad als broeder in de strijd voor goede dingen. Ad is bekend in ons dorp en 

betrokken bij Stedoco en timmerdorp. Hij organiseert ook wintersportvakanties voor mensen met een 

beperking. Hij heeft een nuchtere kijk op zaken en heeft een analytisch vermogen. Daarnaast heeft hij 

veel kennis over ‘verkeer’.   

De voorzitter wenst alle goeds toe met zijn verhuizing naar Spanje.   

Verkiezing nieuwe bestuursleden: de voorzitter meldt dat Philomeen Breddels en Arie van Donk zich 

hebben aangemeld als nieuwe bestuurder. Arie stelt beiden voor. Vanuit de vergadering zijn geen 

bezwaren en met applaus worden Philomeen en Arie als bestuurder benoemd.  

 

5. Financiële begroting 

De penningmeester licht de begroting 2016 toe. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

6. Het Bruisend Hart: uitkomsten brainstorm bijeenkomst 

Gerda Klink geeft een uitgebreide toelichting over de ondernemersbijeenkomst en de brainstorm 

bijeenkomst met de inwoners.  

Door het bestuur zijn de volgende 3 hoofdonderwerpen vastgesteld die gericht zijn op duurzaamheid: 

1. Dorpshuiskamer 

2. Uitstraling en inrichting 

3. Sportzaal  

Nadere toelichting is te vinden in de power-point presentatie.  

 



7. Wonen en huisvesting alsmede kruising: 1e schetsontwerp 

Roderick Venekamp geeft een toelichting over de huidige stand van zaken rondom de kruising.  

Nadere toelichting is te vinden in de power point presentatie. 

Vragen worden gesteld over het trottoir, waarom aanpassing kruising, snelheid aanpassen, betrokkenheid 

Waterschap Rivierenland, bouwkosten van de appartementen en woningen, CPO (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap), waarom alleen koopwoningen, hoogte van de gebouwen, startdatum bouw en 

aanpassing kruising.  

Genoemde vragen worden naar tevredenheid beantwoord.  

 

8. Aanleg wandelpad 

Arie de Leeuw geeft een toelichting over de stand van zaken. Binnenkort wordt gestart met de 

vergunningsaanvraag om het pad aan te leggen. Als het meezit kan in het voorjaar gestart worden met de 

werkzaamheden. Er is ‘recht van overpad’ van de omliggende eigenaren. Het pad bestaat uit betonplaten 

met wildroosters.  

Opgemerkt wordt dat het eerste stukje van het Oranjepad erg smal is. De vraag is gesteld of de subsidie 

van de provincie voor een ‘laarzenpad’ ook voor andere doeleinden bestemd mag worden. Dit is niet 

bekend. Een suggestie voor de naam van het nieuwe wandelpad wordt genoemd zijnde ‘Donkpad’. 

 

9. Ingebrachte ideeën in de vergadering van 19-5-2015 

1. Zwerfvuil: Philomeen Breddels presenteert het project ‘Hoornaar Schoon!’. Aktie wordt gehouden op 

12 maart 2016. Nadere toelichting is te vinden in de power point presentatie. 

2. Vervanging grindpaadje Lage Giessen: wordt niets mee gedaan om reden dat er bouwactiviteiten 

opgestart gaan worden 

3. Bloembakken aan brugleuningen: Gerda Klink licht toe dat bloembakken niet aan lantaarnpalen 

bevestigd kunnen worden. Voorgesteld wordt om bloembakken te bevestigen aan de brugjes. 

Omwonenden worden gevraagd de bloembakken te onderhouden. Hiervoor zijn al meerdere 

toezeggingen.  

Opgemerkt wordt dat het brugje aan de Hoge Giessen nodig een likje verf kan gebruiken. (wordt gemeld 

bij gemeente). 

Snelheidsbeperking in de kern: Philomeen Breddels heeft een voorstel ingebracht bij de Dorpsraad om 

Hoornaar Veiliger! te maken.  Nadere toelichting is te vinden in de power point presentatie. 

Opgemerkt wordt dat dit een goed idee is. De vraag is of de snelheid in de kern gehandhaafd kan worden. 

Overleg met politie hierover.  

Jan Roodhorst wijst op zijn ingezonden stukje in Het Kontakt waarin hij aandacht vraagt voor de 

duidelijkheid van de witte strepen op de wegen die naar zijn mening onvoldoende zijn.  

Leen Trouwborst vraagt aandacht voor de nieuwe led verlichting. Naar zijn mening is de lichtopbrengst 

aanzienlijk minder is dan de ‘oude’ verlichting. 

Voorgesteld wordt om deze opmerkingen te vermelden op de enquête die in januari 2016 over de 

veiligheid wordt gehouden.  

 

10. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

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. 

 

 

 


