Notulen algemene ledenvergadering ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’
Datum: 28 november 2016
Aanwezig: bestuursleden, leden van de vereniging, inwoners, verbinder van de gemeente Giessenlanden en
dorpscontactpersonen van de gemeente Giessenlanden
Afwezig met bericht: Ronald Jan Groen, Joop van Geffen.
1. Opening door voorzitter Arie de Leeuw
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30-05-2016
a. Tekstueel: De notulen worden goedgekeurd.
b. Naar aanleiding van:
1. De heer Van Noordennen merkt op, dat hij zijn brief, die hij voor deze ALV toegestuurd had,
over zijn wens voor een bestuurslid met kennis van zaken over de natuur, niet in de notulen
teruggevonden had. Arie de Leeuw vertelt, dat het bestuur niet duidelijk was, dat deze brief
behandeld had moeten worden op de ALV. Toegezegd wordt dat er persoonlijk contact
opgenomen wordt met de heer Van Noordennen alsook agendering voor de volgende ALV.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat er wel een uitgebreide oproep is geweest voor nieuwe
bestuursleden. De heer Van Noordennen wenst, dat er iemand aangewezen wordt.
2. De heer Van Noordennen merkt op, dat zijn vragen over het natuurgebied, die hij schriftelijk
gesteld had nog steeds niet beantwoord zijn. Hij wenst alsnog schriftelijke beantwoording.
Toegezegd wordt dat de heer Van Noordennen schriftelijk antwoord krijgt.
3. Begroting voor 2017
Penningmeester Adrie van Dijk licht de begroting voor 2017 toe. De vergadering gaat akkoord met de
begroting. De begroting staat in de PowerPointpresentatie.
4. Reactie op motie over voorzitterschap van Arie de Leeuw
a. Toelichting door Arie de Leeuw
De vraag, die tijdens de vorige ALV gesteld was aangaande mogelijke belangenverstrengeling
betreffende het voorzitterschap en de plannen van Arie de Leeuw is, overeenkomstig de statuten,
destijds niet ter discussie genomen, maar geagendeerd voor de volgende vergadering. Arie de
Leeuw licht toe, dat hij nu nog geen nadere toelichting kan geven op zijn plannen voor het landgoed.
Dit kan pas, als het College zich kan vinden in de schetsen. Deze toelichting komt volgend jaar,
waarbij suggesties, die gedaan worden, genoteerd zullen worden. Hij hoopt, dat dit in januari 2017
zal zijn. Arie merkt op, dat bij een dorpsraad het vermoeden van belangenverstrengeling kan
ontstaan, doordat de bestuursleden ook belangen hebben, maar dat het dan niet gelijk
belangenverstrengeling hoeft te zijn. Wel merkt hij op, dat het goed is, dat dit nu besproken wordt.
Hierna draagt hij de leiding van de vergadering over aan Roderick Venekamp.
b. Reactie van het bestuur door Roderick Venekamp
Er is een beperkt feitenrelaas gemaakt door Arie van Donk en Jan Ottevanger. Roderick licht het
feitenrelaas, dat in de PowerPointpresentatie staat, toe. De uitkomst van het feitenrelaas is, dat er
geen feitelijke aantoonbare belangenverstrengeling is.
De heer De Boer wenst toch een stemming over zijn vraag of het voorzitterschap te combineren is
met de plannen voor het landgoed. Hij wil weten wie het met hem eens is. Het doel is niet om de
voorzitter weg te krijgen, maar meningsvormend. De uitkomst hoeft niet bindend te zijn. De bal ligt
dan wel bij de voorzitter. Opgemerkt wordt, dat er door het feitenrelaas nu veel openheid is
gekregen. De heer De Boer erkent dit. Desalniettemin wenst hij toch een stemming.
Aangezien opgemerkt wordt, dat mogelijke belangenverstrengeling niet relevant is, maar of iemand
misbruik maakt van zijn positie. Het feitenrelaas zegt, dat dit niet het geval is. Als alternatieve vraag
wordt voorgesteld: “is er misbruik van gemaakt?”. Tevens wordt voorgesteld te stemmen of de
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28-11-2016
Dorpsraad Bruisend Hoornaar! - PB

1

aanwezige leden een stemming wensen.
Roderick Venekamp merkt op, dat een stemming gewenst is, aangezien de dorpsraad een
transparante vereniging wenst te zijn. De vraag van de stemming wordt: “zijn de privézaken van Arie
de Leeuw te combineren met zijn taak als voorzitter?”.
De uitslag van de schriftelijke stemming was:
 Ja (te combineren): 30
 Nee (niet te combineren): 11
 Blanco: 2
Roderick draagt na de stemming de leiding van de vergadering weer over aan Arie de Leeuw. Arie is
content met de ja-stemmers en hoopt de nee-stemmers te overtuigen, dat hij zijn privézaken kan
combineren met zijn voorzitterschap.
5. Introductie van contactgroep “Hoornaar buurtpreventie” in de Veiligebuurt app
Naar aanleiding van een gesprek met de politie Giessenlanden is er besloten een contactgroep voor
Hoornaar te maken in de Veiligebuurt app in het kader van buurtpreventie. Aan de hand van de
PowerPointpresentatie wordt uitgelegd hoe het aanmelden en het gebruik in zijn werk gaat. Een
handleiding voor het aanmelden bij de contactgroep staat tevens op onze website: www.dorpsraadhoornaar.nl. Er worden enkele vragen gesteld. Besproken wordt, dat de contactgroep voornamelijk een
waarschuwingsfunctie heeft.
6. Update van een aantal projecten
a. Kruising
De gemeente heeft goedkeuring verleend voor de kruising en de woningbouw. Alles is
gebudgetteerd en wordt in 2017 gereserveerd. De eerste stap is de woningbouw. De gemeente komt
binnenkort met meer informatie voor mensen, die interesse hebben in een CPO. De inrichting van de
kruising zal plaats gaan vinden eind 2017 – 2018. De rol van de dorpsraad is nu uitgespeeld.
b. Dorpshuiskamer
Er is gebrainstormd met mensen uit de dorpsraad en daarbuiten. De hoofdvraag was of er behoefte
was aan een dorpshuiskamer. Het antwoord lijkt te komen van het sociaal team. De werkgroep
wordt los geweekt van de dorpsraad en wordt mogelijk een eigen rechtspersoon. Mensen, die mee
willen denken, kunnen zich opgeven bij Gerda Klink.
c. Wandelpad
De vergunning voor het wandelpad is verleend. Er zijn twee bezwaren gekomen (van Van Looijen en
Maat), die nu behandeld worden door de Commissie beroeps- en bezwaarschriften. Er wordt
gewacht met de aanleg van het wandelpad, totdat er een uitspraak is. Het is niet duidelijk wanneer
dit verwacht kan worden. Derhalve is er geen inschatting te geven van een tijdsplanning.
Opgemerkt wordt dat het wandelpad, dat op de foto in de presentatie staat, niet geheel juist is.
d. Hoornaar Veiliger
Er gaan een heleboel ingrepen plaatsvinden in Hoornaar. Het betreft grotere maatregelen uit het
maatregelenoverzicht van de verkeerskundigen van de gemeente Giessenlanden, dat in december
2016 in de raadsvergadering zal komen alsook kleinere ingrepen. Er is een lijst met 21 punten, die
voortgekomen zijn uit een gesprek met de verkeerskundige van de gemeente. Sommige ingrepen zijn
al toegezegd, bij andere situaties wordt eerst uitgezocht welke oplossing het beste is. Deze lijst zal
binnenkort op onze website te bekijken zijn. De punten m.b.t. de straatverlichting, die opgebracht
worden door de aanwezigen, zullen teruggekoppeld worden naar de verkeerskundige van de
gemeente.
e. Hoornaar helpt Hoornaar
Het doel van dit project is elkaar helpen. Jongelui kunnen op die manier baantjes zoeken. Het bedrijf,
dat gevonden was om dit te realiseren, is gestopt. Het plan is nu om een eigen website te maken. Er
zal dan een pilot gedraaid worden. Dit zal waarschijnlijk samen met de dorpsraad van Noordeloos
plaatsvinden.
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f.

Duurzame Buitenruimte
Dit is een nieuw project in samenwerking met de gemeente. Het betreft een ruim begrip. Het gaat
bijvoorbeeld om herinrichting van speelplaatsen, een duurzaam groenplan en bestrating door het
dorp. Er zal in het eerste kwartaal van volgend jaar een voorlichtingsavond komen hierover.

Het overzicht met alle lopende projecten wordt getoond. Gevraagd wordt waarom de bakken met
strooizout op slot zitten. Uitgelegd wordt dat het strooizout is bedoeld voor bij de seniorenwoningen. Het
zout wordt door vrijwilligers opgehaald en gestrooid.
Er wordt een vraag gesteld over de opmerking op de uitnodiging voor de ALV, dat mensen ook welkom
zijn, als ze geen lid zijn. Uitgelegd wordt, dat iedereen van harte welkom is, maar dat men niet mag
stemmen, als men geen lid is.
Voor meer informatie over de projecten kunt u terecht op onze website, die recent is gemoderniseerd en
geüpdatet.
Er wordt namens de Stap en Trap een oproep voor vrijwilligers gedaan. Er meldt zich een enthousiaste
vrijwilliger, wat doorgegeven zal worden.
7. Rondvraag
Gevraagd wordt wat het samengaan met Molenwaard voor gevolgen heeft voor de dorpsraden. De
voortekenen zijn, dat de dorpsraden doorgaan.
8. Sluiting
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