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

17 maart 2014 bij Frank 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Angelique v d Berg  

Willem Hesseling 
Frank van Liempt  
Paul Wennekes   

Afwezig: 
   

1. Opening. 
o De voorzitter opent de vergadering om 21.30. Ivm alle voorbereidingen voor 

de boekpresentatie etc. wordt besloten de meeste agendapunten door te 
schuiven naar de volgende vergadering 

 
2. Mededelingen 

o Ben en Sandra van de Kinderboerderij hebben overleg gehad met de 
gemeente over de vergunningen tijdens de ophoging van de 
Groenhovenweg. Vervolg overleg is nodig. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Afsprakenlijst 10 februari 2014 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2014 
o Het activiteitenplan wordt geactualiseerd 
o NL Doet volgende keer op de agenda. 
 

6. Vergaderschema 2014 
o Het vergaderschema voor 2014 moet worden aangepast. Willem en Paul 

zijn er 1 sept niet, Paul doet een voorstell 
 

7. Organisatie VBB en de werkgroepen 
o De volgende keer op de agenda incl. onze rol t.a.v. GHD 

 
8. Verkeerssituatie op de weg 

o Overleg met stichtingen opstarten 
o Huidige verboden willen we blijven handhaven, snorfietsen willen we ook 

onder verbod laten vallen 
 

9. Financiën en subsidies 
o Contributie opbrengsten zijn goed. Van een aantal bewoners ontbreken 

nog gegevens! Actie wordt genomen. 
 

10. Overleg gemeente 
o Acties zijn nodig tbv aanpak lindes, eigen visie ontwikkelen, vraag aan 

Jose Lemmen en Robert Kees Henry 
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11. Historie incl. stand van zaken boek Cleywech 

o Door sponsoren is bijna € 6500 toegezegd. Daarmee kan zonder 
financiële risico’s voor de VBB de volgende druk worden besteld 

o Website aanpassingen worden opgepakt na de vakantie van Ben 
 

12. Nabespreken ALV 
o Paar actiepunten o.a. naar aanleiding van vragen van Engbert Folles. 

Op de volgende ALV ontstaan er drie vacatures door aftredende 
bestuursleden. De leden hierover tijdig informeren en om kandidaten 
vragen ipv uitgaan van herverkiezing!! 

o Brieven aan bedrijven die overlast veroorzaken op de weg zoals 
Promen en Cyclus. 
 

13. Relatiebeheer VBB 
o Een aantal bewoners zijn nog altijd geen lid. Bestuur besluit daar actief 

aan te gaan werken, dus bewoners/stichtingen actief benaderen en  e-
mail adressen achterhalen.  
 

14. Stand van zaken werkgroepen 
o Niet besproken 
 

15.  Goudse Hofsteden dagen 2014  
o Willem zal ook aan Bram v d Vlugt een ex van het boek overhandigen. 

  
16. Nieuwe website, webmaster etc. 

o Website wordt binnenkort geactualiseerd 
 

17. Vlaggen 
o Geen nieuws 

 
18. Nieuws van het wijkteam 

 
19. Wvttk 

 
20. Rondvraag 

 
21.  Volgende vergadering 

o Volgende bestuursvergadering op 23 juni bij Paul. 
 

22. Sluiting 


