
 

ALV ledenvergadering 23 november 2021 

 

1. De activiteiten van de Bewonersvereniging afgelopen jaar/ Opening Günther als voorzitter 

Jaarlijkse ALV, blij dat we met maar liefst 40 deelnemers bijeenzijn. Hoe zal het nieuwe 

normaal zijn, moeten we misschien in de toekomst meer naar online samenzijn. Samenleven 

is een hele kunst in de wijk, ik heb gekeken naar de studie van Richard Sennet, “De 

ambachtsman”. Wat we daar uit kunnen halen is: samenleven moet je oefenen en doen, je 

hebt tijd nodig om de juiste manier te vinden. Ook in de wijk zijn verschillende meningen,  

die mogen gehoord worden, samen maken we een fijne leefbare wijk. Ook in de 

werkgroepen, samen denken over de verschillende onderwerpen en deze uitwerken. Sluit je 

aan als je interesse hebt, neem een rol voor je eigen wijk. Samen zorgen we voor een 

leefbare en fijne wijk, samen moeten we het doen. 

 

2. De jaarcijfers 

Otto informeert dat we over zijn gegaan van ING naar een Triodos rekening, mede op 

verzoek van Dirk Hogendijk bij de ALV van 2020. 

De uitgaven zijn wat hoger het jaar hiervoor door de Buurtdag, maar dat was ook wel nodig 

en het werd door de grote opkomst zeer gewaardeerd. Het kleine negatieve resultaat 

kunnen we prima dragen door de financiële reserve die er is. 

Ook voor 2022 is de verwachting dat de uitgaven niet helemaal gedekt worden door de 

ledencontributies. We hopen op aanwas van nieuwe leden. Oproep aan iedereen om je 

buren en bekenden in de wijk te vragen of ze al lid zijn. We hebben nu 148 leden, laten we 

elkaar stimuleren om lid te worden. 

De kascommissie heeft de kascontrole gedaan voor 2021 en alles akkoord bevonden. Willem 

vd Veen geeft aan dat de boekhouding duidelijk en keurig was, alles klopte. Willem en 

Ferdinand vd Gun zijn beiden akkoord. Voor de kascommissie in 2022 geven Willem en 

Brigitte van der Sluis zich op. 

Willem van de Veen vraagt of er nog iemand namens de vereniging langs gaat als er nieuwe 

bewoners zijn in de wijk, gebeurde vroeger met een bloemetje. Dit gebeurt momenteel niet, 

we nemen dit mee ter overweging (ook standaard de folder geven). 

 

3. Activiteiten en voortgang diverse werkgroepen: 

– Duurzaam Stadseiland (energietransitie) Willem vd Veen 

Raar jaar voor werkgroep, maar paar keer fysiek bij elkaar geweest, veel zoom sessies. Aan 

het einde van de winter zijn er 4 type woningen thermografisch en met blowertest 

onderzocht, huizen met goede afspiegeling van onze wijk. Thermografisch, met warmte 

camera huis doorlopen om plekken waar warme lucht ontsnapt te zien, isolatie lekken. 

Blowertest kijkt hoeveel lucht er ontsnapt uit de woning. Ingenieursbureau heeft rapporten 

gemaakt met resultaten, is te zien op www.duurzaamstadseiland.nl, daar kun je zien wat 

voor jouw type woning goed zou zijn om te doen om je huis duurzamer te maken. 

Later in het jaar was de energiemarkt tijdens de Buurtdag, daar was een kraam en hebben 

we geïnteresseerde buurtbewoners tips gegeven wat te doen in huis.  

Werkgroep heeft ook meegedacht met de gemeente Arnhem voor onderzoek om van het gas 

http://www.duurzaamstadseiland.nl/


af te gaan als wijk. Wat is beste methode hiervoor, meegekeken met onderzoek als kritische 

buurtbewoners. Daaruit is gebleken dat een all-electric oplossing het beste is voor onze wijk, 

dus geen aansluiting op een warmtenet. Maar daar willen we eerst verder onderzoek naar 

doen en meer mogelijkheden bekijken. Ook mogelijk verder onderzoek met ESCOM laten 

uitvoeren (www.escom.nu), leggen we voor aan de Gemeente. Plan voor 2022 is om 

verdieping aan te brengen en te kijken wat voor onze wijk het beste zou zijn. ESCOM heeft 

ook oplossingen voor de appartementencomplexen. Voor eventuele vragen bericht via 

www.duurzaamstadeiland.nl onder contact. 

 

– Hou uiterwaard toegankelijk (Peter Berendsen) 

Werkgroep om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de uiterwaarden toegankelijk te 

houden n.a.v. besluit van de gemeente voor een ander beheer waardoor het gebied minder 

toegankelijk wordt voor sommige bewoners. Er is veel overleg geweest, eerst met de 

wethouder, daarna vijf keer met medewerkers van de gemeente en met bewoners met 

uiteenlopende belangen. De vraag was wat we kunnen doen om alle wensen een plek te 

geven. Daar zijn twee voorstellen uit voortgekomen. 

Afgelopen vrijdag hebben we het gebied doorgelopen met wethouder Bouwkamp. Zij gaf aan 

geen enorme haast te hebben, maar wil het wel graag afronden voor of vlak na maart 

(verkiezingen). De volgende stap is om het oorspronkelijke plan te actualiseren en neer te 

leggen voor burgerparticipatie, door de Gemeente te organiseren. 

Informatie is te vinden op de website van de Bewonersvereniging, updates zullen volgen. We 

krijgen nog te horen hoe ieder die dat wil kan meedoen aan de burgerparticipatie en zullen 

bewoners daarover informeren via website en nieuwsbrief.  

 

– Buurtpaviljoen (Günther Sturms) 

Wat we missen in onze wijk is een ontmoetingsplek voor bewoners om bij elkaar te komen 

en voor activiteiten. Vorig jaar is er een werkgroep ontstaan. Deze heeft toen gedacht, ‘gaan 

we eerst draagvlak creëren of kijken we eerst of er überhaupt financiën voor zijn bij de 

gemeente’. Men heeft toen voor de 2e optie gekozen. Een aantal enthousiaste wijkbewoners 

(architecten) hebben een plan gemaakt om een subsidie te kunnen aanvragen bij de 

gemeente. Zonder geld geen project.   

Vanuit bestuur hebben we kennelijk niet helemaal goed gecommuniceerd hierover, bij aantal 

bewoners van de Kea Boumanstraat ontstond het idee dat het project al kant en klaar was en 

dat het paviljoen er zou komen. Er is vervolgens een gesprek geweest met de omwonenden 

om de situatie uit te leggen en te informeren dat er zeker nog niets besloten is, er ook nog 

geen geld is en het enkel ging om een plan waarvoor aan bewoners werd gevraagd om mee 

te denken over de uitvoering en de locatie.   

Na de nodige onrust, hebben we als bestuur en werkgroep een stap terug gedaan om 

opnieuw te kijken waar en hoe de behoefte is naar een ontmoetingsplek.  

Gerard Hoogendoorn vraagt wat de conclusie is van de gesprekken met de bewoners van de 

Kea Boumanstraat. Hij geeft aan dat een meerderheid van de Kea Bouman bewoners aan de 

parkzijde negatief zijn t.a.v. een buurtpaviljoen in het park. Geen behoefte aan een extra 

hangplek.  

Bestuur geeft aan dat er zeer duidelijk gecommuniceerd moet worden over de stand van 

zaken en dat het buurtpaviljoen op de beoogde locatie in het eerste schetsontwerp definitief 

van de baan is. We gaan wel kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn en waar de 

behoeften liggen van de bewoners. Ook Tjidde Tempels zegt dat hij duidelijke feedback na 

het eerste overleg gemist heeft. Dirk en Peggy staan er neutraal in en geven aan dat zij het 

jammer vindt als het onderwerp zorgt voor polarisatie, insteek is om goed met elkaar in 

http://www.escom.nu/
http://www.duurzaamstadeiland.nl/


gesprek te blijven. We hadden als bewoners mogelijk ook zelf eerder aan de bel moeten 

trekken.  

Bestuur zal hierover communiceren en eventuele vervolgstappen zullen besproken worden 

met de bewoners van de wijk.  

 

– Omgevingsfonds Windpark (Hans Gerritsen) 

De Omgevingsraad is oorspronkelijk opgericht om mensen uit de aangrenzende wijken mee 

te laten praten in het project van de windmolens aan de Pleijroute. Resultaat van die 

gesprekken zien we nu gebouwd worden. Uit die Omgevingsraad volgt nu een 

Omgevingsfonds, we krijgen een deel van de inkomsten vanuit de windmolens terug in de 

wijk. Dit geld is bedoeld om duurzame en verbindende activiteiten binnen de betrokken 

wijken te organiseren (Malburgen, Presikhaaf, Westervoort). Jaarlijks komt er zo’n 16.000 
euro vrij uit het fonds. Info:  https://www.windparkkoningspleij.nl/waarom/   voor vragen 

info@windparkkoningspleij.nl  of via Hans op de website van de Bewonersvereniging. 

Gaat met name om projecten die de duurzaamheid bevorderen en de samenhang in de wijk.  

 

– Verkeer en veiligheid (Hans Gerritsen) 

Op Facebook kwamen er vragen binnen over de parkeerproblematiek en de veiligheid in de 

wijk. We hebben als bestuur toen een oproep gedaan voor werkgroep leden om deze 

onderwerpen aan te pakken.  

Er zijn nu 4 buurtbewoners betrokken om de werkgroep vorm te geven (inclusief Hans uit het 

bestuur). Er zijn nog geen bewoners uit het zuidelijke deel van de wijk (Charlie Bosveld t/m 

Abe Lenstrahof), een paar extra werkgroep leden zijn hard nodig. Werkgroep wil goed gaan 

onderzoeken in de wijk waar de knelpunten zitten t.a.v. parkeren en te hard rijden (met 

name Stadswaardenlaan). Als de knelpunten duidelijk zijn willen we een petitie opstellen en 

laten tekenen door bewoners, hopende op veel handtekeningen om vervolgens aan te 

bieden bij de gemeente als oproep om met oplossingen te komen. 

Willem geeft aan dat er al aantal bewoners eerder aanvragen hebben gedaan hebben voor 

gele drempel, maar daar wordt direct nee op gezegd door de gemeente. Gemeente geeft ook 

aan dat ze geen actie ondernemen bij individuele aanvragen, moet vanuit de wijk komen. In 

Wout Wagtmanshof is er in het verleden wel aanvraag geweest en gehonoreerd, Kirsten van 

het bestuur zoekt uit hoe dat is gegaan destijds. 

Willem geeft aan dat parkeerprobleem met name in noordelijke deel speelt en dus mogelijk 

daardoor minder interesse voor de werkgroep vanuit zuid. 

Dirk Hoekendijk geeft ook aan dat het probleem van de scooters op de dijk weer actueel is, 

de tijdelijke handhaving heeft maar kort effect gehad. Hans heeft hier over gesproken met 

handhavers, zij gaven aan dat de geplaatste borden in het verleden weggehaald zijn met 

reden. Moet opnieuw besproken worden. 

Jiska Dirkse wil graag meepraten in de werkgroep, waarvoor dank. 

 

4. Samenstelling bestuur en nieuwe leden 

Günther (voorzitter) en Cecile (secretaris) zitten halverwege hun termijn van 2 jaar (vorig jaar 

herkozen), maar Cecile treedt af als secretaris en voor deze rol is nieuwe invulling nodig. 

Voor Kirsten (algemeen bestuurslid) en Otto (penningmeester) loopt de termijn nu af maar 

zij willen graag door en zijn herkiesbaar. 

Nieuwe bestuursleden die zich aangeboden hebben (en al half jaar op proef meegedraaid 

hebben) zijn: Hans Gerritsen, Marieke de Bont en Laura Verheij-van Ommen. 

Günther vraagt om akkoord van de aanwezigen om deze nieuwe bestuursleden officieel toe 

te laten treden.  

http://www.windparkkoningsplij.nl/
mailto:info@windparkkoningspleij.nl


Er zijn voldoende positieve stemmen en we gaan dus door met deze mensen. Bestuur 

bepaalt zelf de vervanging van de secretaris.  

 

5. Vragenrondje 

- Gerard Hoogendoorn: Notulen van de ALV komen online, maar graag ook een mailing 

uitsturen naar iedereen dat ze online staan zodat men het weet.  

- Mike Messing: vraagt aandacht voor maaibeleid in en rond de wijk, hij maakt zich zorgen 

over de verloedering van de wijk. Hij vraagt of er niet een peiling kan zijn onder de bewoners 

wat men er van vindt.  Minder maaien is voor het eerst toegepast in het eerste stuk van de 

FBK. Bewoners die aangrenzend wonen zijn voorafgaand schriftelijk geïnformeerd zegt Otto 

en hij is ook langs de deuren gegaan. Er zijn nu op twee plekken in de wijk bewoners die 

vroegen om minder maaien ter wille van de biodiversiteit, maar ook gemeente is hier zeer 

actief in. Als gemeente groenschouw komt doen wordt ook oproep gedaan wie mee wil 

praten, meestal circa 10 personen. Er is momenteel nog geen werkgroep voor groenbeheer. 

Otto doet een oproep om hier werkgroep voor te vormen en mee te praten, Mike wil graag 

deelnemen.  

- Brigitte van de Sluys: voel vanavond één ding heel gemeenschappelijk, hoe kunnen we 

samen onze zorgen delen? Hoe bereiken we iedereen. Hoe gaan we dat doen. Hoe doen we 

dit samen. Cecile komt met het idee om met een soort ‘ambassadeurs’ te gaan werken, in 

elke deel van de straat/wijk een actieve bewoner die zijn/haar buren informeert als er iets 

belangrijks speelt zodat iedereen op de hoogte blijft. Attenderen op website om te kijken 

naar onderwerpen. Als bestuur geven we aan dat we opnieuw een flyer zullen maken om de 

communicatie kanalen kenbaar te maken aan iedereen, herhaling is nodig. 

 

Günther sluit af, dankt iedereen voor loyale kritische houding en opmerkingen om samen aan onze 

mooie wijk te bouwen. Dank eenieder voor aanwezigheid. 

 

 

 


