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tysette ï"ubbers

L,

Spenixg en rarelkarn
Se vergadering wardt geopend om 20:3? uur.
Welkorn d*or de voorzitterWytse Bonga, ziin laatste optreden als
voorzitter van buurtplatform Remcam.

?,.

Vaststellen van de agenda
De aanwezigen ziin akkoord met de gepresenteerde agenda vsor deze
vergadering.

3"

Natuien van de Algeraene Vergaderixrg van 1-9 mei ?*16
De natulen zijn op de website van Remcom opgenomen zodat iedereen er
kennis van kon nelrlen. Als zodanig werden deze per pagina t:ak
goeclgekeurd.

4.

Bestuurswisseling
lffytse Bonga treedt af als v*orzitter. In de algemene vergadering van 19
mei 2016 hebben wii uitgebreid stil gestaan hii ziin 7 jarige ve*rzitterschap.
Docr het bestuur wordt Htevrsuw Loes Broer-Nieuwenhuis en Paul
Doorenbasch als nieuwe bestuursleden vc*rgedragen. De invulïing van de
funetie voor ïrtevrsuw §r*er wordt nader vsrm gegeven in de
eerstvolgende bestuursvergad*ring"
Als het voorstel voor het bestuurslid Paul Doorenbosch wordt aangenomen,
stelt het bestuËr voor deze te bencemen in de functie van voorzitter.
Deze wijzigingen w*rden d**r de vergadering aangenorneÍ!.

5.

Korte terugblik periode 2$BB - 2016
Yorrzitter Paul Doorenb*sch raativeert zijn beïrokkenheid in deze

en pakt de
taak als voorzitter graag op. Vtaralsnog geeft hrj zrjn reacïie §ía§rcr§ hij het
buurtplatfcrïn rran groot bela;rg acht" Eakeie ker*wocrden mllen in r1e kr:tnene]e

tijd meer aandacht of irhoud l«ijgen of zelfs een nieuwe impuls, omdat de
gemeente Gooise lVÍeren de bewonerryarticipatie opneemt in haar beleid.
Rapport 'Meerwaarde' - Gooise Meren een plan voor een betere
cornmunicatie
Rapport'Burgerparticipatie' Burgerparticipatieinde gerneente Gooise
Meren
Ervaringen delen met andere buurtplatforms en initiatieven
Niet alleen denken maar ook meedoen
De bal ligt bij ons, pak de handschoen op
De stem naar de Gemeente versterken

-

-

-

Nu is aan de orde wat er in de achterliggende jaren sinds mei 2010 werd
gerealiseerd.
Mevrouw Iet Kuhn heeft het groenbeheer onder haar hoede; er is veel eraan
gedaan, opgelos! tot stand gekomen en knelpunten samen met bewoners
weggenomen. De communicatie met vertegenwoordigers van Gemeente
Naarden later Gooise Meren verliep heel goed. De jaarllkse wijkschouw begint
steeds meer aandacht van de bewoners te krijgen en daardoor stijgt de
berokkenheid. Ook de waterhuishouding zal aandacht krijgen. De scheiding
afval en regenwater is nog bij lange na niet gerealiseerd.
Oud voorzitter, Wytse Bonga, geeft nog een \Àrafin pleidooi over wat een
buurtplatform conform haar Statuten kan en mag en moet doen.
De nieuwe gemeente Gooise Meren is een speciale uitdaging voor ons allemaal.
Er moet aan gewerkt worden door burgers en gemeente om anders te gaan
denken over samenwerking. Op de website van de Gooise Meren is bijzonder
veel te achterhalen.
Onze website in combinatie met facebook moet zal worden verbeterd;
respectievelijk gerealiseerd om de interactie met de bewoners te verbeteren.
Remcom beleidsplan staat op moment van de ALV niet op website (gebeurd!).,
De voorzitter meldt dat dit een groeidocument is en een uitnodiging aan alle
leden om een bijdrage te leveren zoals met bekekking tot:
Communicatie: weten wat er leeft onder de bewoners. Ook optimalisering
van de communicatie met de bewoners en de Gemeente Gooise Meren.
0.a. met behulp van website en facebook (nog te ontwikkelen)
Veiligheid de maandelijkse politierapporten zijn hier een wezenlijk
onderdeel van. Ook de jaarlijkse wijkschouw komen vele
verkeersknelpunten aan de orde.
Leefbaarheid:
- De implementatie van het Storkterrein gaat beginnen
- beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg van roto*de naar Vesting, tot
aan de Kapitein Meijerbrug; beeldkwaliteitsplan is aangenomen door de
Raad. §at betekent dat alle mutatiss in dat gebied de kornende 25 jaar
zulien getcetst mceten worden aan dit beeldkwaliteitsplan.

1.

2.
3.

*e

Gemeente werist huixenbosv/ op de B*rgr*nden; *en aanzet is
gegeyen en v/e zrjn in afwachting vaa diverse miiieurappcrtages.
Duurzaamheid waagt om actie in denken; Rerncom en HOOM hebben
een bi.leenkamst georganiseerd 1ry'a*ÍaÍïÍ1 40 belangstelienden hebben
deel genoïl§n en 21 gegadigden zijn verder met HOOM in
onderhandeling gegaaa.
- Project Remcom riocivernieuwing gek*ppeld aan vale wijkverfraaiingea
e.d. Yele betrrkken bewoners zijn het nog niet eens met de uitvoering van
breedte wegdek, parkeermogelijkheid etc etc. Ea zijn onteweden en
angetrukkig.Er rnerd een enquëte gehouden §/&arvan de uitslag tot op
heden bij ons niet bekend is.
- Hondepcepbakkea. Velen zijn in overleg rneï buurtbe{rsner§ geplaatst
voaral bij grasvelden en slotea"

-

4

De bijdrage die de Gerneente jaariijks aan de buurtplatfcrms ia de
Gemeente verstrekt rullen worden aangepast.{lees verlaagd !) Getracht
wordt de vele actieve buurtpreventievereaigingen en cverige
buurtverenigingen om te laïen bouwen tat een buurtplatfcrrn zoais dit een
de'WMO {Wet Maatschappeiij ke Oadersteuning} rvcrdt besehreven.

5.

Introduttie beleidsplan 2016 I 28lV
Bij het vorige punt 5.1. en voigende werd dit

reeds opgenonïea in deze

notu1en"
6"

Inleiding over de stand v*n saken orntrent
1. Storkpraject

Genodigde Thomas §chaap (voorzitter Yan de Vereniging Maoi
Rembrandtpark) geeft een toeiichting over de stand van zaken'
Godelindesehaol wordt nu een *ni locatie. De onfwikkeling van 2
locaties naar 1 locatie met redelijke waarbcrging Yoor {verkeers}veiligheid
van leerliagen is in valle gang.
Àfhankelijk van de beschikbare grcnd kunaen sf worden er 41 woningen
gebcuwd. Bestemmingsplan is aaagenomea door de Raad echter de
verkeerssituxie is nog eea onderw-erp van discussies met instanties.
Het'Wellandtcollege w*rdt verplaatst naar het Starkterreia.
Verkeerssituatie is ncg onduidelijk; ontsluiting via Tenierslaan en niet cp
de Amers{bortsestraatweg. Yerkeersafhandeling wortlt ncg vervclgd.
Slocp §t*rk gebouw blijft op dit r*oment nag eeÍi ope{lvïaag.
2. Amersfbcrtsestraetweg
Remcom bestuurslid Rien Hagen geeft een toelichting namens Vereniging
Mooi Naarden. Twee bestuursleden van Remcsm hebben aan deze
projectgroep deeigenomen. Alle w§zigingen in bebouwing aan de

Amersfocrtsestraatweg rullen ctre komende jaren getoetst worden aan de
inmiddels goedgek*urde beeleÍkwaliteitsplan.
§it beeidskwaiiteitsplan staat op de webite van l\ryi/\r/. gooisemeren "nl
Ile zo gewe*ste sociale woningb*uw zou weltricht gerealiseerd ku*nen
worden mits tret beeldskwaliteitsplan daafioe annieidirg en ruimte geeft.
Enkeie andere voardelen:
De hcagte van heggen sn hagen hcude* zicht op schootsveiden.
Bij alle renavaties zal binnen dit cnderdeel van de wijk de bestrating
aangepast worden aan de invalide begaanbaarheid.
3. Carola Turan buurtsportcoach
Specifiek sport rroor ouderen {55 ph-is) Xee*ijd met valpreventie training
Er is inmiddels een buurtsporthuis gecreëerd in het clubhuis yan een
voetbalclub NVC in het sporthart van Naarden. Elke danderCagochtenC
van 1*:S0 tot 12:00 urrr en wel voor € 2,50 per keer kun je meedoen bij
gced weer aan sportactiviteit buiten. Steeds meer enthousiastelingen
sluiten zich aan.
4. Gluren bij de buren
Sylvia Stuyvenberg (in combinatie met Silvia van Beusekom) geeft een
toelichting van het woonkarnerfestival van Gooise Meren.Deze zal
plaatsvinden op 12 februari 2017 voor op dit moment 50 woonkamers en
50 artiesten. Op velerlei fronten kindertheater, muziek, toneel etc etc.
Zelfs een huis van 16 jongeren in Bussum doen mee. Toezegging van
bijdragen zijn binnen van Gemeente Gooise Meren en van Remcom en
van diverse adverteerders. Kortom een uniek festival is geboren !
7, Ro*dvr**g
- Fontein ia het Meertje van Ylek vraag r:it AtV van mei 2S16; kostbare
aangelegenheid. Leidingen zouden vefiiangen mceten worden en er is spr"ake
van dat er meerdere eigenaren v*Íï de semi overheid erbij betrokken zijn.
Ock het onderh*ud en de kosten hiervan is een p*nt van aandacht.
'Wellicht
zsu een burgerinitiatief van de amwanende* de helpende hand
kunnen bieden.
- Ook de §ch*onderbeekvrjver heeft belangstelling vaar een fontein; echter er is
(rroe) geen water- en elek:triciteitsaansluiting. O*k hier geldt dezeïftÍe discussie
als die van rond het Meertje van Vlek"
- Zoals reeds via anze website en aieu$rsflits of -brief urerd aangekondigd heeft
de GÀD inmiddels oak een aankondiging gedaan, dat naaÍ verw'achting in het
3" kwartaal 2*17 de grijze klik* wordt vervangen door een kleiner exernpiaar
en een geheel nieuwe kliko voor PMD afual (zacht plastic en drankkartons
e.d.)
Naar verwaclrting gaat er ook het ndige wijzigen in de huisvesting van de

-

Politie ia de Gooise Meren. Sluiting van de vestiging aan de
Àmersfoortsestraatweg was een pian van de Politie Hilversum. De waag rijst
vrijwel direct de meldkarner situatie, wordt <leze dan ook verpiaatst.
Wij zulien dit nauwgezet volgen en publiceren via §ÍIze website.
- Tussen de Dr. A. Yan der Horstlaan en de A1 liggen de z.g. Borgronden.
Ileze plek is aangeweuen voor bouw van huizen waartij sociatre wcningbauw
tet de mogeiijkheden behoart. Een klankbordgroep Borgrondea werd
voorlopig opgericht" Inmiddels heeft er een revisie orngevingsvergunning
milieu Givaudan plaatsgevonden. Voorts werd in augustus 2S15 een eerste
bijeenkomst rnet diverse partijen gehouden en een publicatie vanuit de
Gerneente Naardea" Vanuit de Gooise Meree zijn in deze nog geeÍi
activiteiten ï/aargenomen.
- Nabij Karwei en de GÀD werd achter de gebouweil van de autorijschool een
grote zandhcop weggehaald ! Een van de bew*ners uaap §chonenburg) van
de Jan ter Gouwweg vrCIeg zich af wat daar gaat kamea ?
Geen van de aanwezigen wist hier antwoord op! Ock dit zullen wij volgen.
- Jan'Weerdcrburg waagt aandacht Yoor de veiligheid bij oversteekplaatsl
zebrater hoagte van sportpark en Godelindeschool. Het is een gekend
probleem $/aar we aandacht voor blijvea Yragen bij de gemeenle"
De gerneente heeft nog geen toezeggingen gedaan.
De Voorziffer siuit de vergadering rasd 22.15 uur.
Goedgekeurd 15 inei 2017 op de Algemene Leden Yergaderi*g
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