
Verslag van de ledenvergadering dd 7 oktober 2004 van de Wijkvereniging
Pijnacker-Noord (i.o.)

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de vergadering waar-
op gestemd gaat worden over het al dan niet oprichten van de Wijkvereniging Pijnacker-
Noord.

1. Na een toelichting op de concept statuten worden, behoudens een aantal redactionele
wijzigingsvoorstellen die niet in het verslag zijn opgenomen, over het navolgende vragen
gesteld:

• art. 6 lid 1: is duidelijk wat de begrenzing van de wijk is?
Antw. De begrenzing is aangegeven door de gemeente en wordt vermeld in het Mas-
terplan.
Waarom maar één lid per huishouden?
Antw. Dat is gebruikelijk bij een wijkvereniging. Soms kent een vereniging verschil-
lende soorten lidmaatschap (bv. jeugd), maar dat is thans niet relevant.

• art. 11 lid a: vervang de woorden “in beginsel” door “minimaal”.
Antw.: daartoe wordt besloten.

• art. 11 lid b: Neem op dat een bestuurslid voor max. 2 termijnen kan worden gekozen.
Antw.: daartoe wordt besloten.

• art. 16 lid a: Niet duidelijk is dat de genoemde agendapunten slechts een keer per
jaar besproken hoeven te worden. Beschrijf helder, in samenhang met art. 15, dat de
genoemde agendapunten slechts in de algemene jaarvergadering in het voorjaar aan
de orde komen.
Antw.: voorstel wordt overgenomen.

• art. 16 lid c: In de tweede volzin wordt “veertien” vervangen door “zeven”.

• art. 17 lid a: het woord “tien” wordt vervangen door “veertien”.

2. Na een toelichting op het concept Huishoudelijk reglement worden, behoudens enige
redactionele wijzigingsvoorstellen, over het navolgende vragen gesteld:

• art. 1: Waarom kan alleen de hoofdbewoner lid worden en niet een ander gezinslid?
Antw.: Dat kan natuurlijk wel. De redactie wordt aangepast.

• art. 6: Verander de zin ”draagt zorg dat . . . “ in: ”Hij beheert op verantwoorde wijze
de gelden van de vereniging”.
Antw.: wordt aangepast.
Verwoord scherper dat de verantwoording door de penningmeester slechts in de voor-
jaarsvergadering hoeft te gebeuren. Leg verband met de statuten.
Antw.: wordt aangepast.

• art. 11: Benoem slechts twee leden van de kascommissie i.p.v. drie en benoem een
reservelid. Verander de benoemingsduur in twee jaar.
Antw.: wordt aangepast.

• art. 12: Leg vast wanneer het bestuur het beroep dient te hebben afgehandeld.
Antw.: wordt aangepast. Termijn wordt 2 maanden.

Het bestuur zal de voorstellen aan de notaris doorgeven waarna de acte officieel kan worden
gepasseerd. Ingangsdatum is 29 oktober 2004.

3. Over het voorstel Organisatie van de vereniging worden nog de volgende vragen gesteld:



• Waaronder valt de aandacht voor water en milieu? Water wordt gevoegd onder de
werkgroep Woonomgeving en milieu onder Beheer.

• Voorzitter geeft een uitleg over de uitgangspunten genoemd onder I punt 4. Met de
voorstellen wordt verder ingestemd.

4. Voor de navolgende voorstellen voor bestuursfuncties wordt hoofdelijk ingestemd met
de benoeming van:

• J. v. Beusekom tot voorzitter

• J.M.J. v. Leeuwen tot secretaris

• J.G. v. Roon tot penningmeester

• W.H. Wehrmeijer als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Beheer

• C.M. Lalleman als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Woonomgeving

• J. Bes als algemeen bestuurslid voor de werkgroep Samenhang

• G Lubben als algemeen bestuurslid voor de tijdelijke werkgroep Verkeer

Voor de functie adviseur PR en Communicatie wordt na stemming gekozen E.A. Noya.

5. Het voorstel om de contributie op e 7,50 vast te stellen wordt door de vergadering una-
niem overgenomen. Er komt geen differentiatie in hoogte bv. voor ongehuwden.

6. Voorzitter geeft de stand van zaken weer ten aanzien van het Masterplan:

• Er wordt een toelichting gegeven over de resultaten van de enquête.

• De wijk dient in zijn geheel 30-km gebied te worden. Vooral de veiligheid bij C1000
en de Goudenregensingel verdient veel aandacht.

• Het overleg tussen Rondom Wonen en de huurders dient aanzienlijk verbeterd te wor-
den.

• Het bestuur zal nagaan of er een procedure planschade bestaat. Aangeraden wordt
ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

• Is de becijferde opknapkosten van ca. e 50.000= per flat op grond waarvan door Rond-
om Wonen besloten is de 2-laagse bejaardenflats af te breken een goede berekening?
Het bestuur geeft aan dat Rondom Wonen die beslissing op technisch- economische
redenen heeft genomen. Huidige huurders dienen een passend alternatief te krijgen.

7. Rondvraag:

• Hoe vindt de samenstelling van de werkgroepen plaats?
Antw: Er bestaat een lijst van namen van mensen die hebben aangegeven zich actief
voor de vereniging te willen inzetten. Daaruit wordt geput.

• Hoe worden nieuwe bewoners van het bestaan van de vereniging genformeerd?
Antw.: Zal in het bestuur worden besproken.

• Er dient een ledenwerfactie te worden gehouden.
Antw.: Dat zal in het bestuur worden besproken. De voorzitter stelt voor dat voorstel-
len voor acties, verbeteringen e.d. naar het bestuur kunnen worden opgestuurd. Deze
kunnen dan in het werkplan 2005 meegenomen worden.

De voorzitter feliciteert de leden met de oprichting van de vereniging en hoopt dat de
komende jaren vele en nuttige activiteiten zullen worden opgepakt en de wijk daardoor een
aantrekkelijke wijk blijft.
Daarna sluit hij de vergadering.


