
Notulen van de algemene leden vergadering Buurtplatform RemCom  

Maandag 13 mei 2019 in Hotel Jan Tabak.  

Deze notulen zullen worden goedgekeurd op de e.v. ALV van mei 2020 

Aanwezig: 13 leden, 6 bestuursleden en Kees Mellema, wijkcoördinator, en de wijkwethouder 

Alexander Luijten namens Gooise Meren  

Afmeldingen: Paul Overtoom en Hans Verbij 

 

1. Welkom en Opening 

Voorzitter Paul Doorenbosch heet iedereen van harte welkom. Afgelopen jaar was een druk maar 

goed jaar. Er is door veel mensen op vrijwillige basis veel werk verzet en namens RemCom bedankt 

Paul iedereen hier hartelijk voor. 

Het bestuur is uitgebreid met als aandachtsgebieden: groen; openbare inrichting; verkeer; veiligheid; 

sociale samenhang en inrichting (nieuwbouw). 

Buiten Remcom om zijn er vele mooie burger initiatieven alle met hetzelfde doel: een mooie, veilige 

en leefbare buurt. 

In de afgelopen periode zijn er belangrijke thema’s door RemCom opgepakt en waar hard aan 

gewerkt is. Zoals de Borgronden, duurzaamheid en de wijkagenda. We hebben iedereen in de wijk 

nodig om actief te zijn en mee te bouwen aan de initiatieven. Doe allemaal mee want het gaat goed! 

2. Vaststellen agenda. 

Iedereen gaat akkoord, er worden geen wijzigingen aangebracht. 

3. Notulen leden vergadering 28 mei 2018 

Punt 9 : AID is gecorrigeerd in AED. Het aanschaffen van diverse AED’s is voor veel mensen een zwaar 

onderwerp. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig en veel geld. Het bestuur kan dit niet alleen trekken. 

Het is noodzakelijk een team te vormen die de kar wil trekken. Karin van Schuppen oppert dat ze 

iemand kent die bereid is het voortouw te nemen. Het Rode Kruis en de Hartstichting helpen ook 

mee. Tenslotte kunnen we klein beginnen en langzaam uitbreiden. Zo is de Keverdijk ook begonnen. 

Kees Mellema deelt mee dat de gemeente € 250 bijdraagt. 

Naar aanleiding van een vraag van Paul Overtoom vorig jaar vertelt Iet Kuhn over het beleidsstuk 

Visie Buitenruimte. Hierin opgenomen is een hoofdstuk groen cultureel erfgoed. Gestart wordt met 

een pilot de historische route in het Mouwtje en het Bilderdijkplantsoen. De intentie is om het Jan 

Jurissen plantsoen (Meertje van Vlek), het Schoonderbeekmeertje en de Plakgronden hierbij aan te 

sluiten.  Malou Overmeer laat weten dat het Jan Jurissen plantsoen (Meertje van Vlek) niet meer de 

status heeft van plantsoen waardoor er voor het onderhoud hiervan minder geld beschikbaar wordt 

gesteld. Het was een ster locatie. Kees gaat dit uitzoeken. 

4. Financiële verantwoording 2018 

Penningmeester geeft een toelichting betreffende de cijfers van budget/realisatie 2018/verlies en 

winstrekening/ begroting van 2019. Tot eind 2021 zijn wij gewaarborgd betreffende bijdrage van de 



gemeente. De kascommissie heeft controle uitgevoerd en leest hierover een verklaring voor. Daarna 

wordt decharge verleent. De kascommissie zal voor 2019 ongewijzigd blijven. 

 

5. Vaststellen contributie en vacatiegelden. 

Conform de statuten en het huishoudelijk reglement moeten de contributie en de vacatiegelden 

vastgesteld worden.  De contributie zal voor 2019 tot de e.v. ALV ongewijzigd en dus nihil blijven. Alle 

bestuursleden hebben per aanwezige vergadering recht op 12€ vacatiegeld. De leden gaan akkoord. 

Er was een discussie over de toekomst van de contributie. Dit ook naar aanleiding van een vraag 

vanuit De Raad aan B&W om een beleidskader voor wijkgericht werken en buurtplatforms voor te 

leggen. Er zijn voor- en nadelen aan het heffen van contributie. Het bestuur zal dit blijven volgen ook 

in samenhang met de keuzes die andere platforms hierover zullen maken. 

 

6. Mutaties bestuur/rooster van aftreden 

Het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal en per jaar kunnen voorzitter en secretaris niet 

tegelijkertijd uittreden. Penningmeester heeft aangegeven af te willen treden maar zal aan blijven tot 

er een opvolger is gevonden wat niet eenvoudig is. Karin zal gaan zoeken. Het rooster van aftreden is 

voor iedereen zichtbaar op de site onder tap documenten en bestuur. 

 

7. Modernisering website 

Er is een nieuw site en logo ontwikkeld en wij hopen dat dit ook de interactiviteit met de bewoners 

zal vergroten. We gaan ook een Linkedin community opzetten, maar niet via Facebook omdat privacy 

niet gewaarborgd is. Ook via de site van de gemeente zijn we te vinden. De nieuwsbrief die op de site 

van RemCom wordt geplaatst wordt ook altijd per mail doorgestuurd naar de leden. 

 

8. Wijkagenda 

De wijkagenda omvat prioriteiten en knelpunten die we moeten benoemen en aanpakken.  

Er zijn grote onderwerpen zoals Stork, Borgronden met 400 huizen, veranderingen op het terrein van 

Naarderheem. Ook de toekomst van de Lunet is niet duidelijk. We moeten het met elkaar eens zijn 

hoe we daarover met de gemeente gaan praten. Emma, Eef en Kees zijn bezig met het ontwikkelen 

van een enquête voor de leden, om te weten wat onze leden en bewoners belangrijk vinden. Zij 

zullen eerst zelf een en ander onderzoeken en er dan mee naar de leden komen.  Er is nog geen 

ruimte/locatie gevonden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en praten over knelpunten 

en initiatieven in de wijk. Naast de Lunet zitten de Adelaars. Er zal worden onderzocht of dat een 

mogelijke plek is om met regelmaat bij elkaar te komen.  

Na de laatste wijkschouw zijn er veel punten aangepakt door de gemeente. Ook zijn er nog punten 

die een lange termijnplanning hebben.  

 

 

 



9. Terugkoppeling inzake veiligheid. 

Eef heeft met de wijkagent Robin Vlug afgesproken dat er elke eerste week van de maand een politie 

rapportage zal komen. Dit is te vinden onder tap documenten en veiligheid. De bewoners vinden dit 

prettig. Joost Wiesman deelt mee dat je ook op de Rembrandt app op de hoogte gehouden wordt 

wat ook heel plezierig is. Dit geldt uitsluitend voor de deelnemers aan deze app! 

 

    10 Duurzaam RemCom  

Er is de laatste 2 jaar veel gebeurd. Er wordt veel over duurzaamheid gesproken. Maar nog niet alle 

bewoners zijn er mee bezig. Het onderwerp is te groot voor Gooise Meren, daarom sluit de 

gemeente zich aan bij het regionale overleg.  

Uit de zaal komt de vraag of er een oplossing is voor mensen die het niet kunnen betalen. Zijn er 

financiering mogelijkheden? Hier zal aandacht aan worden gegeven. En via de website worden 

gecommuniceerd. 

 

     11 Rondvraag 

Joost Wiesman vraagt of er een beleid bekend is bij de gemeente betreffende laadpalen. Wat is het 

beleid? Er ontstaat irritatie bij bewoners omdat mooie plekken worden ingenomen en plekken 

worden geblokkeerd. De Wethouder geeft aan dat er een parkeerbeleid wordt (is) voorgelegd aan de 

raad.  Wordt er over nagedacht palen te plaatsten op plekken die minder mooi zijn. Kees Mellema 

zoekt het uit en zal aan RemCom rapporteren. Laadpalen wordt een thema en we zullen het op de 

prioriteitenlijst plaatsen. 

Joost Wiesman vindt dat de voorzitter en het bestuur een prachtig resultaat hebben neergezet op 

meerdere fronten. Hij wil allen hiermee complimenteren. 

 

Voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en bijdrage. De 

vergadering wordt gesloten. 

 

 

Voorzitter                                                                                                  Secretaris 

Paul Doorenbosch                                                                                    Sylvia Caro   

    

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


