
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging 

14 november 2019 

Aanwezig; 25 leden en de bestuursleden 

Goede opkomst, goede sfeer en volop gesprek en discussie, succesvolle ALV. 

Voorstelrondje bestuur van de Bewonersvereniging (BV) namens de voorzitter. 

 

Financiën: 

Otto geeft aan dat de BV op dit moment 151 leden telt, in 2019 zijn er een tiental leden afgevallen, 

maar ook zijn er evenzoveel nieuwe leden toegetreden. Het totaal aantal blijft vrij stabiel. Oproep 

aan de aanwezigen om mede buurtbewoners te enthousiasmeren en bij nieuwe bewoners de folder 

van de bewonersvereniging in de bus te doen. 

 

Otto presenteert de begroting voor afgelopen jaar, de grootste kostenpost zijn de activiteiten van de 

BV. Er is een klein tekort aan het einde van het jaar, maar dat is geen probleem aangezien de 

vereniging een goede reserve heeft. 

Contributie blijft dan ook gelijk voor 2020. Kascontrole wordt besproken en akkoord bevonden, de 

cijfers zien er goed uit. 

Begroting en kascontrole zijn te vinden op de website van de vereniging onder “archief”. 

Wie wil kascontrole doen voor 2020? Er melden zich 2 leden: 

- Johanneke de Roon 

- Willem van der Veen 

 

Vraag n.a.v. cijfers door Jiska Dirkse, ze organiseert de kledingbeurs (geen BV activiteit) en de vraag is 

of er ook een kleine bijdrage voor de kosten door de BV gedragen kan worden. De productie van de 

flyer wordt al door de ALV bekostigd. Bestuur geeft aan hier positief tegenover te staan. Als 

bewoners uit de wijk een activiteit willen organiseren kunnen ze contact opnemen met de secretaris 

(Cécile) via mail bewoners-stadseiland@gmail.com voor een eventuele bijdrage. 

 

Activiteiten: 

Kirsten vertelt kort over de verschillende jaarlijkse activiteiten. Fijn dat er hulp is van diverse leden, 

de bewonersvereniging is afhankelijk van externe hulp om alle activiteiten draaiende te houden. 

 

Ferdinand van der Gun vertelt over het AED project; inmiddels hanger er 2 AED’s in de FBK, een derde 
is op komst. Ook is Ferdinand in gesprek met bewoners van de Toren van Gelre en de nieuwe flats. 

Ferdinand stimuleert buurtbewoners samen een deelproject voor een AED in de buurt op te pakken. 

Het idee is dat je met circa 25 bewoners die binnen 6 min van je huis afwonen een inzameling kunt 

opstarten (deel wordt gefinancierd door de Hartstichting en het Buurtplatform). Ferdinand biedt 

hulp aan bij de uitrol van het project, de installatie van de AED en vervolgens worden er AED 

trainingen aangeboden voor de betrokkenen. Voor meer info kijk op https://www.bewoners-

stadseiland.nl/project-zes-minuten-stadseiland/ 
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De AED trainingen worden in Eilandstaete georganiseerd, deze ruimte is vrij te gebruiken voor 

buurtactiviteiten en de organisatie is blij om mensen uit de wijk te ontvangen. 

 

Peter Camp vertelt over het Midzomer event; vanuit Stadsburen is het idee ontstaan om een 

midzomer festival te organiseren op 21 juni 2020. Hierin wil men diverse buurtactiviteiten 

samenbrengen, de kunstroute, ZZP markt, muziek bij de buren, buurt BBQ, een festival met diverse 

activiteiten, muziek, eten en drinken. Een festival voor iedereen uit de wijk, om samen te komen, 

elkaar te ontmoeten en samen de zomer te vieren.  

 

Peter vertelt ook over het project voor een Buurtpaviljoen waar hij en Ferdinand mee bezig zijn. Ze 

hebben een plan geschreven en dat wordt bij de Gemeente neergelegd, het gaat om een plek in het 

park bij de Bakenboot. Team leefomgeving steunt het project en is erg enthousiast. Ze gaan mogelijk 

ook subsidie aanvragen bij het Wijkplatform, hetgeen mogelijk is als het gaat om wijkbrede 

activiteiten. Voorlopig gaat het niet om een gebouw, maar om voorzieningen zoals opslag, banken en 

electra- en water aftappunten, waardoor het makkelijker is om openlucht activiteiten te organiseren. 

Otto vertelt over de werkgroep energietransitie: deze werkgroep, waar 7 wijkbewoners in zitten die 

o.a. architect zijn of werkzaam zijn in de energiebranche of bij een woningbouwvereniging, is 3 keer 

bij elkaar gekomen en zoekt samen uit welke maatregelen je kunt nemen om energiezuinig bezig te 

zijn in je huis. Maar ook hoe het straks zal gaan als we van het gas af moeten, wat te doen als je een 

nieuwe ketel nodig hebt, hoe we als wijk duurzamer kunnen worden (met bijvoorbeeld electrische 

deelauto’s). Diverse vraagstukken die nu leven. Ze zijn nog maar recent begonnen en de voortgang 

valt te lezen op de website van de BV. 

In de tussentijd kun je ook terecht bij het energieloket van de gemeente (Arnhem Aan) met 

specifieke vragen over dit onderwerp. 

Er zijn 4 nieuwe geïnteresseerden voor de werkgroep, namen zijn door Otto genoteerd. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande wordt gevraagd vanuit bewoners of we melding willen maken op 

Facebook als er notulen verschijnen op de website van een dergelijke werkgroep zodat men mee kan 

lezen (actie BW). 

 

Nieuwe bestuursleden verkiezing: 

Marten Souman stapt uit het bestuur, Otto Munters en Kirsten Spoor-Eykenaar hebben 2 jaar in het 

bestuur gezeten en stellen zich herkiesbaar. Bestuur geeft aan graag 2 nieuwe leden aan het bestuur 

toe te willen voegen. 

 

Sylvie Stap heeft de afgelopen 6 maanden al ‘onofficieel’ meegelopen in het bestuur en wil graag 
toetreden. Andere kandidaten die zich gemeld hebben zijn Joop Echten en Helene Helsloot. Het 

bestuur is van mening dat er ook 3 leden mogen toetreden, fijn als mensen actief willen meedenken 

en meehelpen.  

De bewoners die aanwezig zijn geven aan hun goedkeuring te geven en dat er geen officiële 

stemming plaats hoeft te vinden, allen zijn akkoord voor de herverkiezing van Otto en Kisten en 

toetreding van deze 3 nieuwe leden. Het bestuur bestaat thans uit 7 leden. 

 

Voorzet toekomstvisie voor de Bewonersvereniging: 

Günther geeft aan dat het bestuur heeft nagedacht over een nieuwe visie voor de komende 10 jaar. 

Wat voor wijk willen we zijn? Het bestuur heeft drie speerpunten benoemd: 

1)  Inclusieve wijk, sociale cohesie  

2)  Energietransitie voor de wijk 

3)  Ecologische wijk 



Wat vinden de aanwezigen hiervan? 

Bovenstaande wordt besproken, men kan zich in deze punten vinden maar een punt wat door velen 

wordt gemist is de veiligheid in de wijk. Dit gaat dan over verkeersveiligheid, zoals te hard, brommers 

op de dijk, maar ook diefstal  in de wijk, eenzaamheid, onveilig voelen door ongure types in de wijk, 

etc. Wat kan de BV hieraan doen, welke rol kunnen ze spelen, ook naar de Gemeente toe? Dit punt 

wordt meegenomen in de speerpunten en de visie wordt in de komende maanden verder 

uitgewerkt.  Ook dit komt op de website. 

 

Rondvraag: 

 

Kan de datum van het Walking Dinner verplaats worden i.v.m. het gala concert, Johanneke, Sylvie en 

Cécile duiken hierin en laten snel nieuwe datum weten. 

 

De bloemrijke berm: Gerard Hoogendoorn vraagt het bestuur of zij het artikel hebben gelezen uit de 

Trouw waarin aangegeven wordt dat het beter is om delen van de grasvelden helemaal niet te 

maaien. Otto geeft aan dat hij het artikel kent en dat het meegenomen wordt in de gesprekken met 

de Gemeente. En dat het dit jaar voor het eerst is dat dit beleid al wordt toegepast.  

 

Brommers op de dijk: er wordt gevraagd of de BV hier meer aan kan doen. De borden die er staan zijn 

niet echt duidelijk en er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd. BV zal navraag doen bij het 

wijkplatform dat vorig jaar budget beschikbaar stelde voor onderborden die het verbod voor 

scooters en brommers duidelijker aangeven (Actie BV).  

 

Sprekers: 

1) Flip Oude Weernink geeft presentatie over “We drive Solar”: elektrische deelauto’s die ook in onze 

wijk geplaatst kunnen worden. Zie presentatie op de website. De BV zal gaan inventariseren of er 

interesse is in de wijk. We hebben circa 10 huishoudens nodig om 2 auto’s in de wijk te kunnen 
plaatsen en het project mogelijk te maken.  

 

2) Marloes Spaander vertelt over de Biomassa centrale, de status en wat we er als buurtbewoners 

tegen kunnen doen. Zie voor details de presentatie op de website. Voor vragen graag contact 

opnemen met Marloes van actiegroep Arnhems Peil. 

 

 

 

 


