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Notulen 7e algemene ledenvergadering ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’ 
 
Datum: 30 mei 2016  
Aanwezig: bestuursleden, leden van de vereniging, inwoners, spreker Stefan Maussen, verbinder van 
de gemeente Giessenlanden en dorpscontactpersoon van de gemeente Giessenlanden 
 
1. Opening door voorzitter Arie de Leeuw 

Arie de Leeuw opent de vergadering en merkt op, dat er heel wat mensen zijn ondanks het 
mindere weer. Zijn thema voor deze avond sluit hier mooi bij aan, namelijk “Zonder regen 
geen gras”. Er zijn vaak minder leuke dingen nodig zijn om tot een resultaat te komen. 

 
2. Notulen 6e algemene ledenvergadering van 3-12-2016 

De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 

a. Ideeënbus: Ideeën kunnen in de melkbus gedaan worden. 
b. Ingebrachte ideeën ALV 3-12-2015: 

1. Er is gevraagd of er iets te doen is aan vroeg vuurwerk. Dit is niet iets, waar de 
dorpsraad iets aan kan doen, aangezien het dan gaat om een totaal verbod. 

2. Er was een vraag over de biljarttafel. Een normaal biljart is namelijk 2.30 bij 1.50 m. 
De biljarttafel is de verantwoordelijkheid van de biljartvereniging en van de E.T.G. (de 
Til Groep).  

c. Hartveilig Wonen 
Ria Verspui vertelt over dit project. Het is een landelijke actie, die ook is opgestart in de 
gemeente Giessenlanden. Het betreft reanimatie door burgers en A.E.D.’s.  Via een alert 
worden mensen, die kunnen reanimeren, opgeroepen als iemand een hartstilstand heeft. 
Er is nu een werkgroep bezig om bedrijven, die een A.E.D. hebben, te verzoeken deze 
buiten te plaatsen. Als mensen kunnen reanimeren of dit willen leren en mee willen 
werken aan dit project, kunnen ze kijken op de site van Hartveilig Wonen. 

d. Hoornaar Schoon! 
Philomeen Breddels vertelt, dat de zwerfvuilactie, die op 12 maart 2016 heeft 
plaatsgevonden, een groot succes was. Er hebben 59 mensen meegeholpen. Als het nodig 
is, wordt deze actie volgend jaar zeker weer herhaald. Meer informatie is te vinden in de 
PowerPoint-presentatie. 

 
4. Bestuursvergadering 

a. Aftredend en herkiesbaar: Tom Visser 
Het is fijn, dat Tom het nog voor een periode wil doen. Door middel van applaus wordt 
Tom opnieuw benoemd. 

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Ria Verspui en Leen Wigmans 
Ria is één van de zeven oprichters van de dorpsraad. Zij trad niet op de voorgrond, maar 
er ontging haar niets en wat zij zei of beloofde, deed ze. Leen Wigmans kan omschreven 
worden met “een man een man, een woord een woord”. Hij was een man van tijd en 
afspraken maken. Hij was secretaris en zat in het dagelijks bestuur. Zowel Ria als Leen 
worden bedankt voor hun inzet en krijgen een bos bloemen. 

c. Nieuw bestuurslid: Tonny van Doorn 
Tonny heeft in Schelluinen in de dorpsraad gezeten en woont nu in de Fazantstraat. Voor 
zijn werk gaat hij garages af om APK-keuringen te controleren. Door middel van een 
applaus is Tonny benoemd als bestuurder. 



   

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30-05-2016 
Dorpsraad Bruisend Hoornaar! - PB 

 

 
5. Financieel jaarverslag van de vereniging en besteding van door de gemeente toegekende 

subsidie in 2015. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016 
Penningmeester Adrie van Dijk bespreekt de jaarrekening van 2015. Deze jaarrekening staat in 
de PowerPoint-presentatie. Jeannette Groen en Jos de Groot hebben de kascontrole gedaan. 
Beiden hebben hun handtekening gezet. Jos de Groot zal volgend jaar de kascontrole 
uitvoeren met Kees Slob. Gevraagd wordt waarom het bedrag voor de bestuurskosten zo hoog 
is. Adrie legt uit, dat in deze kostenpost niet alleen de kosten zitten van het bestuur, maar ook 
van vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur met de gemeente en inwoners. Ook het 
gebruik van bepaalde zaken, zoals de beamer vandaag, brengt extra kosten met zich mee. Jos 
de Groot vult aan, dat tijdens de kascontrole besproken is, dat er teveel verschillende kosten 
onder dit punt verzameld zijn en dat dit volgend jaar meer uitgesplitst moet worden. Gevraagd 
wordt of de subsidie jaarlijks of eenmalig is. De subsidie is jaarlijks. De gemeente bepaalt de 
hoogte van het bedrag. De penningmeester ontvangt middels applaus decharge.  

 
6. Actualiteiten 

a. Dorpshuiskamer 
Arie de Leeuw geeft een update over de dorpshuiskamer. Er zijn op dit moment een 
aantal openliggende vragen, namelijk of er behoefte aan is, welke behoeften zijn er, wie 
wil er meehelpen en welke ruimte wordt het? De belangrijkste vraag is “wie wil zijn 
schouders eronder zetten?”. Er moeten zaken uitgezocht en bepaald gaan worden. Zo 
moet gekeken worden wat de doelgroep moet worden (ouderen en/of jongeren) alsook 
de openstelling (beperkt of veel). Mensen die mee willen denken, kunnen zich opgeven bij 
Gerda Klink. Er komen een aantal vragen over deze voorbereidingswerkgroep. De 
werkgroep kan gezien worden als denktank. De dorpshuiskamer hoeft geen kopie te zijn 
van de andere dorpen. Het is een blanco verhaal. Iedereen kan mee doen en de 
werkgroep kan zelf bepalen hoe vaak hij bijeenkomt. Gevraagd wordt of er geëvalueerd is 
waarom het initiatief op de dinsdagmiddag mislukt is. Destijds waren we te gast bij De Til. 
Daaruit is geleerd, dat het zo dus niet aangepakt moet worden. Gevraagd wordt ook of De 
Til hierin mee gaat, aangezien zij dan vaker open moeten zijn. Uitgelegd wordt dat dit niet 
nodig is, omdat er gebruik gemaakt gaat worden van een eigen ingang met een eigen 
sleutel. De gemeente gaat deze ruimte namelijk huren.  

b. Wandelpad 
De eerdere uitspraak “zonder regen geen gras” is ook zeker op het wandelpad van 
toepassing. Het vergunningstraject loopt nu. Gevraagd wordt hoe het pad eruit gaat zien. 
Het worden betonplaten van 2 bij 2 m., zodat fietsers/rollators/rolstoelen naast elkaar 
kunnen. Ook wordt het mogelijk om er op de Fokveedag op te parkeren. 

c. Bloembakken aan de bruggen 
Gerda Klink vertelt, dat het begrote bedrag voor de bloembakken te laag blijkt te zijn. Per 
brug kost het €1000,-. Dit komt, doordat het “hufterproof” wordt i.v.m. mogelijk 
vandalisme. Dit jaar wordt gestart met één brug. De hoop is, dat dit voor de 
zomervakantie gerealiseerd is. De familie Mulder zal de plantjes water geven. De andere 
bruggen staan voor volgend jaar op de planning. Iemand merkt op, dat de bruggen een 
likje verf kunnen gebruiken. Tom Visser legt uit, dat drie bruggen nabij de kruising bij het 
veranderen van de kruising meegenomen zullen worden. Indien deze bruggen toch niet 
vervangen zullen worden, zal aangedrongen worden op opknappen.  

d. Poepzakautomaten 
De poepzakautomaten zijn binnen. Deze zullen geplaatst worden bij de ingangen van het 
Oranjepad. De bevoorrading zal plaats vinden vanuit de gemeente, maar niet door de 
gemeente. Arie spreekt de hoop uit, dat mensen elkaar er zo nodig op aan zullen spreken. 
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Gevraagd wordt of er nu geen hondenbelasting meer betaald hoeft te worden. Dit staat 
hier los van. De dorpsraad heeft de poepzakautomaten aangeschaft, omdat de gemeente 
dit niet wilde doen. 

e. Hoornaar Veiliger! 
Philomeen Breddels geeft een update over ‘Hoornaar Veiliger!’. Er is een onderzoek naar 
de beleving van verkeersveiligheid in Hoornaar geweest. Naar aanleiding hiervan is een 
rapport geschreven. De uitkomsten zijn te lezen in de PowerPoint-presentatie. De 
gemeente is momenteel bezig met het rapport en de opgegeven verkeerssituaties. Het 
actieplan, dat in het rapport staat, zal door de dorpsraad uitgevoerd gaan worden. Het is 
de bedoeling, dat er in het najaar een campagne komt, maar dit hangt wel af van de 
gemeente. 

 
7. Start initiatief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor woningbouw bij de 

kruising  
Gaat de dorpsraad een CPO oprichten? Nee, maar de dorpsraad wil er wel informatie over 
geven. Deskundige Stephan Maussen zal dit doen. Tom Visser legt uit wat de aanleiding 
hiertoe is, namelijk alle bouwactiviteiten, die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden op de 
kruising. Vervolgens legt Stephan Maussen uit wat CPO precies inhoudt en wat de voordelen 
zijn. CPO is een formule, waarbij de eindgebruiker beslist. Je gaat niet zelf bouwen, maar je 
huurt partijen in. Doordat je dit in een groep doet, heb je schaalvoordeel. Uiteindelijk is de 
woning beduidend goedkoper dan een woning op de woningmarkt (kostprijs versus 
marktprijs). Meer informatie is te vinden in de PowerPoint-presentatie.  
Er volgen meerdere vragen/opmerkingen, onder meer: 
a. Eindgebruiker beslist hoe het eruit ziet, maar hoe zit dat met de welstandscommissie? Is 

vaak afgeschaft. Er is wel een kwaliteitscommissie, waar rekening mee gehouden moet 
worden. 

b. Cees van Dijk wil een CPO voor senioren starten. Hij verzoekt senioren uit Hoornaar zich 
aan te melden. Stephan Maussen merkt op, dat het ook mogelijk is om met één 
vereniging op meerdere locaties te bouwen. Een combinatie van senioren en jongeren is 
dan een optie. Het grote voordeel is dan, dat er een groter schaalvoordeel is. 

c. Er is in Hoornaar al veel gedaan voor starters. Er is meer behoefte aan seniorenwoningen. 
Tom Visser merkt op, dat uit de enquête van de dorpsraad naar voren was gekomen, dat 
starters graag in Hoornaar willen wonen, maar dat alles te duur is. Daarom is nu 
gedefinieerd, dat er starterswoningen komen, die goedkoper zijn dan het huidige aanbod. 

Tom Visser sluit dit gedeelte af. Hij legt vervolgens uit wat er bij de kruising mogelijk is.  Eerst 
wordt er gekeken naar de verkeerssituatie, daarna zal pas bepaald worden waar er gebouwd 
kan worden (contouren). Pas hierna zal er gekeken worden wat er gebouwd mag worden. 
Dan wil de gemeente contact met CPO’s. Gezien de huidige stand van zaken zal er dit jaar wel 
gekomen worden tot duidelijke stappen, maar nog niet op dit moment. 
  

8. Rondvraag 
Alvorens aan de rondvraag te beginnen, laat Arie de Leeuw weten, dat Philomeen Breddels 
de nieuwe secretaris is. 
Vragen: 
a. Er komt een vraag aan Arie de Leeuw. Er zijn geruchten over ontwikkelingen in het dorp, 

die gezichtsbepalend zijn en waar de voorzitter bij betrokken is. De vraag is of dit wel te 
combineren is met zijn functie in de dorpsraad, die hier ook mee bezig is? Is hier geen 
belangenverstrengeling? Tevens wordt gevraagd wat de plannen zijn. Arie zegt, dat een 
toelichting geen probleem is. Hij vertelt, dat het plan is om achter de Oudendijk een 
landgoed op te richten en stelt voor zijn plannen na de vergadering nader toe te lichten. 
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Arie licht toe, dat hij het bestuur al op de hoogte had gebracht van zijn plannen en dat dit 
besproken is in de bestuursvergadering. Er is een nieuw project aangaande een 
vernieuwing van de structuurvisie. Arie zal zich hier niet mee bemoeien. Gevraagd wordt 
wanneer er inzage in de plannen zal zijn. Het ontwerp bestemmingsplan wordt hopelijk 
deze zomer ingediend. Voor de volgende ALV kan wel geagendeerd worden of Arie 
voorzitter kan blijven. Besloten wordt dat dit gedaan zal worden. 

b. Opgemerkt wordt dat De Waardlanden, die de zwerfvuilactie mede gesponsord hebben, 
ook op een andere manier doneren. Als zij de bakken legen, waaien er namelijk plastic 
verpakkingen uit de vuilniswagen. Gevraagd wordt of aan De Waardlanden gevraagd kan 
worden of zij hier een oplossing voor hebben. Philomeen Breddels heeft eerder contact 
gehad met De Waardlanden en zal dit afhandelen. 

c. Opgemerkt wordt, dat de paardenpoep ook aan gepakt moet worden. Arie de Leeuw 
vertelt, dat er een keer een bericht is gestuurd naar de rijvereniging. Gesteld wordt dat 
men ruiters hier ook op kan aanspreken. 

d. Opgemerkt wordt dat er dit keer een andere volgorde wordt gegeven met betrekking tot 
de aanpak van de kruising. Tom Visser legt uit, dat dit twee verschillende dingen betreft. 
Vandaag ging het over de volgorde van de plannen. De vorige keer ging het over de 
uitvoering, namelijk dat niet wenselijk is, dat er allerlei bouwverkeer over de net 
aangelegde kruising gaat. 

e. Het veldje van de CBS-locatie is nu pas gemaaid. Zelf maaien mag niet, terwijl er ook geen 
actie ondernomen werd om dit te doen. Dit wordt genoteerd. 

f. Het onderhoud (maaien) bij Giessenland en De Schans verloopt niet volgens bestek. Arie 
de Leeuw zegt toe na de vergadering hier even verder over te praten met deze persoon. 
Hij zal daarna ruggenspraak houden met de gemeente. 

 
9. Sluiting  

Arie bedankt Stephan Maussen voor zijn bijdrage. Hierna sluit Arie de vergadering. 


