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Notulen                                     

Bijeenkomst dd. 17 september 2015 

Aanwezig: Simone Blekemolen, André Kuiper, Eric Peter, Dick Vermeer 
 
Vooraf 
De bezetting van en/of belangstelling voor het Actiecomité begint wat af te nemen.  
Mede ingegeven door verhuizing (Els Bet, Miel Karthuis, Hugo Landheer), iets te radicale (?) werk- en 
handelwijze, ziekte, privé problematiek e.d. is de opkomst karig. André geeft evenwel aan dat er 
mede door de nieuwsbrief ook wel weer nieuwe belangstelling te constateren valt.  
 

a) Kieboom & van Wezel   
Via diverse kanalen (André, Mink Spaans, VvE’s Ranonkelstraat) komt Kieboom & van Wezel 
(via Peter van Wezel) met het verzoek andermaal met betrokkenen nader van gedachten te 
willen wisselen. Alle aanwezigen willen zijn van mening dat het inderdaad juist is om met de 
heren in gesprek te gaan/blijven. 
Aangezien de ontmoeting de vorige keer plaats vond ten kantore van Kieboom & van Wezel 
aan de Alexander Gogelweg (“uitwedstrijd”) verdient het de voorkeur de vervolgafspraak 
hier op het “plaats delict” te laten plaats vinden. De delegatie van het actiecomité bestond 
de vorige keer uit Els Bet, Eric Peter en Hugo Landheer. Els en Hugo zijn niet meer in beeld. 
Mede omdat Eric er de vorige keer ook bij was, is hij van harte bereid de heren bij hem thuis 
te ontvangen. Ook Ron van Wijk had in een eerder stadium al aangegeven hen bij hem thuis 
te willen ontvangen, zodat ze dan een prima zicht hebben op de mogelijke in- en uitrit van de 
toekomstige garages. 
Afgesproken wordt Ron te vragen of hij samen met Eric de heren wil ontvangen. Ook Simone 
wil dan graag aanschuiven. 
Kieboom & van Wezel gaven al wel wat mogelijke data op, t.w.: 
- Vrijdag 25-9 tussen 9.30h en 15.00h 
- Maandag 28-9 13.00h tot 15.00h 
- Woensdag 30-9 van 9.30h tot 11.30h 
- Donderdag 1-10 van9.30h tot 15.00h 
- Vrijdag 2-10 vanaf 12.00h tot 15.00h 
Dick legt het verzoek aan Ron voor.      Actie Dick 
 

b) Algemene Ledenvergadering(en) 
Wat te doen indien het huidige bestemmingsplan (sport / groen) mogelijk tóch nog wordt 
gewijzigd? Gaan we de strijd aan en zo ja tot hoe ver?  
Vanaf aanvang was – ook blijkens de handtekeningenactie én de petitie – de bereidheid tot 
strijd voor de goede zaak groot. Rechtsbijstandsverzekeraar van de tweede flat (Das) heeft 
vooralsnog geen definitief fiat gegeven voor dekking, derhalve ook niet tot welk maximum.  
Alle betrokken VvE’s dienen dan ook een Extra c.q. Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
uit te schrijven, waarin de leden worden bijgepraat en opties moeten worden voorgelegd en 
– indien helder en akkoord – mandaat moet worden gevraagd. 
Het streven voor een dergelijke vergadering zou eind oktober moeten zijn.  
Afgesproken wordt dat een ieder dit bij haar/zijn VvE aankaart.   Actie allen
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c) Uittreden Els Bet en Miel Karthaus 

Ofschoon via André mogelijk een adequate vervanger bij het comité aanschuift, is het vertrek 
van Els en Miel – gezien Els’ optreden bij zowel Kieboom & van Wezel als bij de gemeente en 
Miels’ architectonische kennis van (ook lokale) zaken – een gevoelige aderlating.  
Eric is voornemens hier toch nog wat aan, mee te doen (bellen, e-mail o.i.d.).             Actie Eric 
 

d) Voorts 
Simone werpt zich op de agenda van de Gemeente in de gaten te houden, m.n. daar waar 
het “Ruimte voor de Stad” betreft.  
Ook gaat Simone de adressen van colleges van de gemeente en fracties van de politieke 
partijen inventariseren. 
 

e) Eerstvolgende bijeenkomst 
Nader. 
 
 
 
 
Afspraken: 
 
- Kieboom & van Wezel:            Dick legt lijntje naar Ron van Wijk 
 
- Algemene Ledenvergadering(en):       Allen kaarten dit aan bij VvE 
 
- Uittreden Els Bet en Miel Karthaus:          Eric 
 
- Voorts (adressen e.d.):                 Simone
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