
Verslag	  van	  de	  jaarvergadering	  d.d.	  12-‐1-‐2015	  in	  Horecacentrum	  de	  Hertenkamp	  te	  Alkmaar.	  
	  
1.	  Opening	  en	  vaststelling	  van	  de	  agenda.	  
De	  voorzitter	  heet	  de	  aanwezige	  leden	  van	  harte	  welkom.	  I.v.m.	  ziekte	  zijn	  bestuurleden	  M.	  Van	  
Wonderen	  en	  Jacqueline	  Schuffel	  niet	  aanwezig.	  Rob	  Adrichem	  zal	  vanavond	  de	  vergadering	  
voorzitten.	  
Afmeldingen:	  fam.	  Mul,	  fam	  Hoekmeijer,	  fam.	  Van	  der	  Mark,	  fam.	  Leeuwenkamp,	  fam.	  Overwater,	  
fam.	  Tamis,	  	  
	  
2.	  Notulen	  jaarvergadering	  dd	  12	  mei	  2014	  
Verslag	  van	  de	  ledenvergadering	  d.d.	  12	  mei	  2014	  wordt	  goedgekeurd,	  met	  dank	  aan	  de	  secretaris.	  
	  
3.	  Mededelingen	  en	  lopende	  zaken.	  
	  
3A	  Afmeldingen	  

• Dhr.	  H.	  du	  Crocq	  heeft	  per	  1-‐1-‐2016	  opgezegd	  
	  
3B	  Nieuwe	  Leden	  

• Fam	  Koning	  (Alexiahof	  7)	  
• Fam	  Soliani	  (Constantijnlaan	  2)	  

	  
3C	  Evaluatie	  Buurt	  BBQ	  
In	  verband	  met	  de	  afwezigheid	  van	  leden	  van	  de	  feest	  commissie	  wordt	  de	  formele	  evaluatie	  
doorgeschoven	  naar	  de	  mei	  vergadering.	  De	  aanwezigen	  op	  de	  jaarvergadering	  waren	  zeer	  
enthousiast	  over	  de	  buurt	  BBQ!	  
	  
3D	  Beheerplan	  Alkmaarderhout:	  
Hans	  Kapteijn	  doet	  in	  de	  vergadering	  verslag	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  afgelopen	  periode.	  Er	  zijn	  in	  
totaal	  6	  veldbezoeken	  geweest	  in	  De	  Hout,	  een	  gebied	  van	  in	  totaal	  42	  hectare.	  Issue	  is	  dat	  de	  
Strichting	  Animo	  veel	  invloed	  heeft	  op	  De	  Hout	  en	  de	  manier	  waarop	  het	  natuurbeheer	  wordt	  
toegepast.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente/Stichting	  Animo	  teveel	  zijn	  doorgeschoten.	  Er	  
ontstaan	  veel	  gaten	  in	  de	  Hout	  en	  er	  blijven	  veel	  bomen	  liggen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  issues	  rondom	  het	  
hakhoutbeheer,	  de	  Gemeente	  wil	  de	  hoge	  bomen	  kappen	  in	  de	  Beatrixlaan.	  Op	  22-‐1-‐2015	  is	  er	  
wederom	  een	  gesprek	  met	  de	  gemeente.	  Namens	  het	  bestuur	  zullen	  Hennie	  Kersting	  en	  Hans	  
Kapteijn	  hierbij	  aanwezig	  zijn.	  In	  de	  mei	  vergadering	  wederom	  een	  update.	  
	  
3E	  	  Renovatie	  Westerweg:	  	  	  	  
De	  renovatie	  is	  afgerond.	  Vanuit	  de	  aanwezigen	  wordt	  gevraagd	  of	  het	  bestuur	  er	  bij	  de	  gemeente	  op	  
aan	  kan	  dringen	  op	  handhaving	  van	  de	  snelheid.	  Iedereen	  is	  het	  er	  over	  eens	  dat	  er	  veel	  te	  hard	  
wordt	  gereden	  op	  de	  Westerweg.	  
	  
3F	  Bestemming	  Schutterswei:	  
Nog	  geen	  bestemming	  bekend.	  Het	  bestuur	  houdt	  de	  vinger	  aan	  de	  pols.	  
	  
3G	  Westelijke	  Rondweg:	  
Er	  is	  hierover	  een	  besluit	  genomen.	  Er	  worden	  drie	  kruisingen	  aangepast.	  Start	  najaar	  2015.	  Er	  is	  
gesproken	  over	  de	  geluidsoverlast.	  Recentelijk	  (2013)	  is	  er	  een	  actieplan	  geluid	  opgesteld	  door	  de	  
gemeente,	  dit	  wordt	  elke	  5	  jaar	  uitgevoerd.	  	  
	  
	  
	  



	  
4	  Media	  wijsheid	  (presentatie)	  
Presentatie	  over	  media	  en	  internet,	  met	  aansluitend	  een	  discussie	  over	  de	  Whatsapp	  groep	  binnen	  
het	  Oranjepark	  en	  de	  website.	  Er	  is	  besloten	  dat	  de	  Whatsapp	  groep,	  primair	  gebruikt	  blijft	  worden	  
veiligheid.	  Er	  is	  besloten,	  dat	  meldingen	  over	  vermiste	  huisdieren	  etc,	  eenmalig	  gemeld	  mogen	  
worden.	  Tevens	  is	  er	  een	  goede	  discussie	  gevoerd	  over	  de	  beveiliging	  van	  de	  website.	  Op	  dit	  moment	  
is	  er	  geen	  enkele	  informatie	  zichtbaar	  zonder	  in	  te	  loggen.	  Er	  is	  gesproken	  over	  het	  toepassen	  van	  
verschillende	  beveiligingsniveaus.	  Het	  bestuur	  zal	  de	  discussie	  gaan	  evalueren	  en	  tijdens	  de	  mei	  
vergadering	  met	  een	  voorstel	  komen.	  	  
	  
5.	  Activiteiten	  2015	  
Het	  bestuur	  wil	  graag	  meer	  activiteiten	  organiseren	  om	  onze	  leden	  bij	  elkaar	  te	  brengen.	  De	  
aanwezigen	  reageren	  enthousiast	  op	  het	  Oranjepark	  golftoernooi,	  Buurtborrel	  in	  Seasons	  en	  op	  het	  
Bridgetoernooi.	  Voor	  de	  kunstroute	  is	  geen	  enthousiaste	  meerderheid,	  inbraak	  preventie	  speelt	  hier	  
een	  rol.	  	  
	  
6.	  Financiële	  update	  
De	  penningmeester	  geeft	  een	  korte	  financiële	  update	  over	  2014.	  Formele	  decharge	  vindt	  plaats	  op	  
de	  vergadering	  in	  mei	  2015.	  	  
	  
7.	  Rondvraag	  
Ad	  Rood	  verzoekt	  het	  bestuur,	  om	  op	  de	  volgende	  vergaderingen	  een	  lief	  en	  leed	  agendapunt	  op	  te	  
nemen.	  Daarnaast	  wordt	  verzocht	  of	  de	  jaarvergadering	  verplaatst	  kan	  worden	  naar	  een	  dag	  in	  het	  
weekend.	  	  
	  
8.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  sluit	  af	  en	  nodigt	  de	  aanwezigen	  uit	  een	  drankje	  met	  elkaar	  te	  nuttigen.	  
	  
Pieter	  Smit,	  secretaris	  
Januari	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


