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Notulen van de gehouden vergadering van het 
Bestuur van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg op  

24 juni 2013 bij Ben van der Beek 
 

Aanwezig: Willem Hesseling     
Paul Wennekes  
Ben van der Beek 

  
Afwezig: Angelique v d Berg 
  Frank van Liempt 
 
  

1. Opening. 
o De voorzitter opent de vergadering om 20.30. Door een foutje van de secr. 
Is behalve de voorzitter niemand op de hoogte van deze vergadering. 
Gelukkig is Ben wel thuis. 

 
2. Mededelingen 

o Paul heeft een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligersfeest op 1 
november van 19.00 tot 21.00. In principe gaan we allemaal. In oktober 
moet ik opgeven met hoeveel we echt komen. 

o Paul heeft een oproep ontvangen om een icoonproject aan te melden. 
Initiatief van een aantal fondsen zoals het Oranjefonds. Hij gaat de 
hoogstambrigade maar ook onze publicaties aanmelden, max subsidie is 
50.000 Euro 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 
o Paul stuurt de laatste verslagen naar Ben 

 
4. Afsprakenlijst 13 mei maart 2013 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2013 
o De Groenmarkt op 14 september op de kinderboerderij is toegevoegd. 
o Paul zal in concept een lijst van de activiteiten voor 2014 maken 
 

6. Vergaderschema 2013 
o Het vergaderschema 2013 wordt gehandhaafd. Paul zal nieuwe data voor 
2014 toevoegen. 

 
7. Financiën en subsidies 

o Financiën zijn op zich gezond maar er is geen ruimte voor extra uitgaven. 
Subsidies zoals van de ING zijn nodig om geld aan andere activiteiten te 
kunnen besteden 
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8. Overleg gemeente 
o Verslag schouw wordt gemaakt.  
o Beschoeiingsproject is prima verlopen, komt een stukje op de website te 
staan hierover. 

o Voor de verlichting wordt nu ook naar LED gekeken. 
o De status van de  WOB brief aan de gemeente Gouda, om informatie te 
krijgen over vergunningen om over de weg te rijden, is onbekend. Willem 
neemt contact met de gemeente op. 

 
9. Werkgroepen stand van zaken 

o Verlichting 
LED lijkt voorkeur te krijgen maar welk armatuur is nog onhelder 

o Werkgroep Groen 
Geen nieuws. Jose voor de volgende vergadering uitnodigen. 

o Werkgroep Ziekenhuis 
o Werkgroep Historie 
Activiteiten voor het boekje over de weg lopen nu voortvarend. Paul zal de 
laatste afsprakenlijst verspreiden onder de andere bestuursleden. 

 
10. Evaluatie Goudse Hofsteden dagen 2013  

o Op zich prima verlopen 
o Paul nodigt voor een van de komende vergaderingen Bert Meekes uit.  

 
11. Relatiebeheer VBB 

o Paul zal de relatielijst van Ben nog eens bekijken en dan maken ze samen 
afspraken over het beheer. 

o Ben maakt een overzicht van alle betalende bewoners. Bestuur gaat 
daarna bespreken hoe de niet betalende bewoners alsnog te bewegen tot 
steunen van de VBB.  
 

12. Verkeerssituatie op de weg 
o Door alle ophoogperikelen is het verkeer op de Ridder van Catsweg enorm 
tegenomen. Zowel auto’s als brommers vinden de omweg te lang en de 
verkeerslichten op de Buchnerweg zijn de druppel die blijkbaar de emmer 
doen overlopen. Men zoekt de kortste weg. De wijkagent wil wel controles 
gaan uitvoeren maar hoe onderscheiden we toegestaan verkeer van de 
misbruikers? Is als hulpmiddel een sticker van waarde? Bestuur gaat de 
komende maanden een voorstel aan de bewoners voor de ALV 
voorbereiden waarin verschillende opties met voor- en nadelen aan de orde 
komen. 

 
13. Wvttk 

 
14. Rondvraag 

 
15.  Volgende vergadering 

o Volgende bestuursvergadering op 2 september 2013 bij Frank. 
 

16. Sluiting 


