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

15 september 2014 bij Angelique 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Angelique v d Berg  

Willem Hesseling 
Paul Wennekes   
Frank van Liempt  

Afwezig:   

 
   
1. Opening. 

o Iedereen welkom geheten door vz. 
 
2. Mededelingen 

o Vandaag is voor het eerst de Groenhovenweg afgesloten. Vanochtend 
controle door de politie maar er was erg weinig verkeer. Bebording bij 
Baarsje helpt. Afwachten hoe het verder gaat in de komende 4 maanden. 
Ben heeft indien nodig direct contact met de projectmanager. 

o Verzoek binnengekomen van de BSO in de Wilo om bij het Anemoonpad de 
groenstrook voor de kinderen te mogen gebruiken. Besloten wordt om daar 
een vervolggesprek met de aanvraagster voor te organiseren. 

o Een verzoek om appels bij het kikkerpad te mogen plukken door 
deze BSO  is ingewilligd en heeft al plaatsgevonden 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
4. Afsprakenlijst 23 juni 2014, Activiteitenplan en Vergaderschema 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
o Uitje hoogstambrigade op 11 oktober ivm 5 jarig bestaan is toegevoegd 
 

5. Historie incl. stand van zaken boek Cleywech 
o Verkoop boek loopt nog goed, nieuwe oplage van 125 is besteld en geleverd 

en grotendeels al weer verkocht. Nog circa 40 ex. op voorraad op 7/10. 
 

6. Organisatie VBB en de werkgroepen 
o De activiteiten van de VBB zoals 

o Bebouwing 
o Vervanging verpleeghuis en Driestar 
o Nieuwbouw ziekenhuis 

o Groen/bomen etc 
o Bosplantsoen 
o Werkgroep groen 

o Schouw en overleg gemeente 
o 1x per jaar 

o Verkeer 
o Verkeersvisie 
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o Lief en ;leed 
o Welkom nieuwe bewoners 
o Ziekte en overlijden 

o Historie 
o Boek en website 

o Hoogstam 
o Onderhoud 200 fruitbomen 

 
passen allemaal binnen de doelstelling van de VBB en worden door 
bewoners zelf uitgevoerd. Twee uitzonderingen zijn er, namelijk de 
hoogstambrigade en ook de GHD. Daar zijn ook op grote schaal niet-
aanwonenden bij betrokken. Toch is het bestuur van mening dat omdat de 
activiteiten aan de weg plaatsvinden het bestuur van de VBB 
verantwoordelijk is en daar ook op aangesproken kan worden. Hier vloeit uit 
voort dat we als bestuur dan ook willen weten en goedkeuren welke plannen 
worden ontwikkeld, welke afspraken met derden er worden gemaakt etc.  

o Afgesproken wordt dat we in overleg gaan met de kerngroep en Jose 
over hoe we dit voor de hoogstambrigade gaan invullen. 

o Met het bestuur van de GHD zal afzonderlijk worden overlegd. 
 

7. Evaluatie activiteiten 
o Onder de vlag van de VBB vinden vele activiteiten plaats die niet allemaal 

nog even succesvol zijn. De volgende evaluatie wordt gemaakt en een keus 
voor wel/niet voortzetten in 2015! 
Groenmarkt 

o Was geen succes, laatste keer geweest 
o Komt wellicht een andere opzet, hangt ook af van rol wijkteam 

in 2015 
NL Doet 

o Geen succes, te weinig deelnemers 
o We stoppen in 2015 met NL Doet, schoonmaken doen we als 

er behoefte aan is. 
De jaarlijkse barbecue 

o Op zich wel een succes, erg gezellig etc. 
o Maar dit jaar wel weinig deelnemers, teruglopen aantal 

deelnemers is overigens wel een trend 
o Minimaal willen we toch 50 deelnemers, dat wordt de inzet voor 

volgend jaar. Bij minder stopt Ben ermee!! 
o Twee echtparen hebben hun tuin al aangeboden voor 2015  

De nieuwjaarsreceptie 
o Beschouwen we allemaal als een kernactiviteit 
o De Kinderboerderij is te groot voor een kleiner gezelschap 
o In 2015 kan het bij Ben thuis, daarna om de beurt bij elk 

bestuurslid 
 

8. Verkeerssituatie op de weg 
o In oktober weer oppakken 
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9. Financiën en subsidies 
o In oktober weer oppakken 

 
10. Evaluatie GHD 

o In oktober weer oppakken samen met bestuur GHD 
 

11. Overleg gemeente 
o Ben maakt verslag van de schouw 

 
12. Acties n.a.v. ALV 

o Pakken we in oktober op 
 

13. Stand van zaken werkgroepen 
o Ziekenhuis werkgroep wordt, nu de nieuwbouw is afgerond, opgeheven. 

Lopende zaken worden door R.K. Henry en Eugene Lont verder 
afgehandeld 
 

14. Stand van zaken website  
o Ben is bezig om het mogelijk te maken dat mensen zelf werkzaamheden 

uitvoeren 
o Paul en Ben maken afspraak over hoe historie verder vorm te geven 

  
15. Nieuws vanuit het wijkteam 

o Subsidies komen vanaf 2015 te vervallen. Dus geen tegemoetkoming meer 
voor de barbecue etc. 
 

16. Rondvraag 
 
17. Volgende vergadering 

o Volgende bestuursvergadering op 13 oktober bij Ben. 
 

18. Sluiting 
 


