
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 11 mei  2009 in de Hertenkamp

1. Opening en vaststelling van de agenda:
De voorzitter heet de aanwezige leden (78) van harte welkom.
De voorzitter heet ook de volgende nieuwe leden van de vergadering welkom: Diana 
en Paul Butter
Als agendapunt wordt toegevoegd de Kadernota Duurzame bereikbaarheid

2. Het verslag van de ledenvergadering d.d.  5-1-2009 wordt goedgekeurd

3. Mededelingen en lopende zaken.

 MCA: Ad Rood geeft een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot 
het “Beheersplan Alkmaarderhout”. Voor het Oranjepark is de 
parkeerproblematiek van het M.C.A. het belangrijkste thema in dit plan. 
Momenteel zijn er geen ontwikkelingen. De verwachting is dat er in september
meer bekend wordt.

 Ontwikkeling Veeken terrein: Het bezwaar van omwonenden en van de 
Woonbelangenvereniging Oranjepark is ongegrond verklaard. De 
Woonbelangenvereniging Oranjepark onderneemt geen verdere actie.

 Subsidieregeling bewonersinitiatieven; De voorzitter geeft een toelichting op 
de subsidieregeling zoals die in 2009 en 2010 van kracht is. Er is door het Rijk 
extra geld beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven De enige voorwaarde
is dat evt. plannen de wijk, buurt of woonomgeving ten goede komen. 

 Kadernota duurzame bereikbaarheid (KDB). De KDB is een nieuw beleidsplan
voor verkeer en vervoer met een blikveld tot 2020 en een doorkijk naar 2030. 
De projectgroep heeft twee concepten uitgewerkt nl. het ringenmodel en het 
sectorenmodel. Er is een adviesgroep samengesteld waarin vertegenwoordigers
van belangenorganisatie en individuele burgers zitting hebben genomen. 
Tevens heeft er een maatschappelijke peiling in de gemeente plaatsgevonden. 
De adviesgroep heeft de gemeente aangegeven een voorkeur voor het 
ringenmodel te hebben. Een van de knelpunten in het ringenmodel is het 
beperken en/of opheffen van kruisingen met de N 9 zoals de Regulierslaan, 
Aert de Gelderlaan en de Kennemerstraatweg. Hier zal nog op gestudeerd 
worden.  

4. Jubileum “50 jaar Oranjepark”; Ad Rood gaat feestcommissies formeren. Er kan tot 1 
juli worden gereageerd. De voorzitter nodigt bewoners van harte uit zitting te nemen 
in deze commissie.

5. Financieel verslag penningmeester alsmede decharge van het bestuur; Onder applaus 
wordt e.e.a. goedgekeurd.



6. Verslag kascommissie; De kas commissie is akkoord gegaan. Als nieuw lid wordt 
i.p.v. dhr. Janus benoemd dhr.Hilco Vlaar.

7. Vaststelling contributie; ongewijzigd.

8. Bestuurssamenstelling;Onze penningmeester dhr. Kramer moet dit jaar in 
overeenstemming met de statuten aftreden. Er worden kandidaten gevraagd voor deze 
bestuursfunctie.

9. Rondvraag; Verzoek om de ledenlijst rond te sturen. Bewoners die ledenlijst willen, 
kunnen dit via de mail aan de secretaris kenbaar maken.

Jan Ankoné, secretaris
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