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1. Opening en mededelingen.
Een bijzonder woord van welkom voor wethouder Raimond de Prez, dhr. Ad Holkers en mw. Tirza
Kouwenberg van de gemeente Delft.
Van de genodigden hebben zich afgemeld mw. Laura van Kregten van de Politie Haaglanden en dhr.
Peter Puik, wijkcoördinator van de gemeente Delft. Van de leden hebben zich afgemeld dhr. Paul
Hoogendijk (kascontrolecommissielid) en dhr. Ad Jongenelen, beiden verhinderd wegens een VVE
vergadering, dhr. H. Veldman en mw. W. Düren-Hees.
2. Presentatie van wethouder De Prez over de woonvisie Delft en de toekomst van de
woonzorgcentra in de wijk.
Inleiding. Het bestuur heeft begin januari 2017 een brief naar B&W van Delft gestuurd en in afschrift
aan de gemeenteraad, Pieter van Foreest en Vestia, omdat het bestuur zich al langere tijd zorgen
maakte over de toekomst van de woonzorgcentra in onze wijk (zie website). Vervolgens heeft het
bestuur wethouder De Prez uitgenodigd om in ALV daarover een presentatie te geven. Het bestuur is
verheugd dat dhr. De Prez daar snel en positief op heeft gereageerd. Daarna heeft er over deze
toekomst een overleg plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente, waaronder mw. Kouwenberg
en dhr. Holkers, die beiden hier aanwezig zijn. Omdat over deze ontwikkelingen nog onvoldoende
bekend is, zijn in dat overleg afspraken gemaakt over een vervolgoverleg op de momenten dat zich
nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dhr. De Prez heeft ons kortgeleden uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij een rondleiding van een delegatie van de gemeente door Stefanna, waarbij ook de
bestuursvoorzitter van Pieter van Foreest aanwezig was. Die rondleiding heeft vorige week maandag
plaatsgevonden. Bestuurslid Jan Willem Stok en ik zijn bij die rondleiding en aansluitend gesprek over
de toekomst van Stefanna aanwezige geweest. Het was verhelderend om kennis te nemen van de
huidige zorgverlening in Stefanna en de toekomst daarvan voor de korte termijn (ca. 5 jaar).
Presentatie. Wethouder De Prez wil de toekomst van de woonzorgcentra plaatsen binnen de kaders
van de Woonvisie Delft 2016-2023. Hij doorloopt de woonvisie. Wat de woonzorgcentra in Delft betreft
meldt hij het volgende. Het nieuwe AWBZ-beleid van de regering (scheiden van wonen en zorg) zal
leiden tot een herbestemming van de meeste woonzorgcentra. De nieuwe zorg voor de ouderen
bevindt zich momenteel in een verkenningsfase en het is nu nog niet duidelijk hoe die zich zal
ontwikkelen. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de daarbij betrokken partijen, waaronder Pieter
van Foreest. Bezien wordt welke functies de desbetreffende gebouwen in de toekomst nog kunnen
krijgen. Dat kan ook een functie in de zorg zijn. Voor de 3 woonzorglocaties in de wijk geldt het
volgende. De Marcushof wordt al jaren niet meer gebruikt voor de woonzorg van ouderen en die
bestemming zal het in het huidige gebouw ook niet meer krijgen. Voor Stefanna geldt dat deze locatie
kort geleden in plaats van een woonzorgfunctie voor ouderen een verpleegfunctie heeft gekregen en
deze verpleegfunctie voor de komende vijf jaar nog zal behouden. In Abtswoude is woonzorg voor
ouderen onlangs beëindigd en het voornemen bestaat om in het gebouw voor een periode van
maximaal 5 jaar ca. 100 studenten en ca. 30 mensen van Perspectief te huisvesten. Het gebouw staat
sinds kort leeg en de procedure voor die tijdelijke huisvesting van studenten en mensen van
Perspectief verkeert momenteel in de inspraakfase. De heer De Prez is ervan op de hoogte dat over
deze tijdelijke bestemming commotie bij de wijkbewoners is ontstaan. Een aantal van hen heeft hij kort
geleden nog gesproken over de toekomstige bestemming van Abtswoude. Een lid die daarbij aanwezig
was, geeft aan dat toen niet is gesproken over de tijdelijke huisvesting van studenten. Hij geeft verder
aan dat de problemen met de studenten in de wijk de laatste tijd zijn toegenomen. Dat komt omdat de
zogenaamde verkamering in de wijk toeneemt, zowel in de niet-studenten-flats als in de
eengezinswoningen. Die worden opgekocht door particulieren om er studenten in te huisvesten. En dat
zorgt voor overlast in de wijk. Deze overlast was eerst geconcentreerd rond de studentenflats aan de
noordrand van de wijk, maar doet zich inmiddels ook voor rondom de reeds verkamerde
appartementen en woningen in de andere delen van de wijk. En nu komt er ook nog een forse groep
studenten bij in het midden in de wijk gelegen Abtswoude-gebouw. Een ander lid stelt dat door de
verkamering van de eengezinswoningen de waarde van deze woningen aanzienlijk zal dalen. Weer een
ander lid zegt dat er vanuit de studentenflat aan de Eduard du Perronlaan regelmatig voorwerpen zover
mogelijk de wijk in worden gegooid. Wethouder de Prez vindt dit een ernstige zaak en beloofd
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binnenkort bij dat lid op bezoek te gaan met het doel om dit probleem snel te kunnen aanpakken. De
wethouder vertelt verder dat de gemeente druk doende is met de aanpak van de
verkameringsproblematiek in Delft en dat hierover naar verwachting nog dit najaar een verordening zal
worden vastgesteld. De plannen zijn om de verkamering te verbieden voor woningen boven de €
265.000 WOZ-waarde wegens de krapte in de woningvoorraad van deze categorie woningen in Delft.
Voor alle andere woningen zal worden gekeken naar oplossingen om concentraties van
studentenwoningen te voorkomen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Verder zullen aan de
vergunningen voor het mogen verkameren van appartementen en woningen beneden € 265.000
voorwaarden worden verbonden om niet alleen de overlast tegen te gaan, maar ook om de overlast van
de studenten beter te kunnen aanpakken dan nu het geval is. Met uw bestuur wordt over deze
verkameringregulering al overleg gepleegd.
De voorzitter resumeert als volgt. Het bestuur zal de verdere ontwikkeling van de zorg voor ouderen en
daarmede de toekomstige bestemming van de woonzorgcentra in de wijk volgen en op gezette
momenten overleg plegen met de daarbij betrokken partijen. Hij pleit ervoor om ten minste één
woonzorgcentrum AWBZ-nieuwe stijl in de wijk te behouden. Dit in lijn met het nieuwe AWBZ-beleid van
de regering om ouderen zoveel als mogelijk in de wijk waar zij hebben gewoond in een
woonzorgcentrum te huisvesten. Naar aanleiding van de discussie over de verkamering in de wijk
constateert hij dat er alleen bezwaren zijn gemaakt tegen de huisvesting van studenten in Abtswoude
vanwege de te verwachten overlast, maar dat er geen bezwaren zijn tegen de huisvesting van mensen
van Perspectief. Hij bevestigt dat het bestuur al overleg voert met de gemeente over de
verkameringsproblematiek en de inhoud van de komende verordening hierover. Hij meldt verder dat het
bestuur ook al afspraken heeft gemaakt om over de voorgenomen huisvesting van studenten en
mensen van perspectief in Abtswoude overleg te hebben met alle daarbij betrokken partijen en dat
binnenkort het eerste gesprek daarover zal plaatsvinden. Daarbij zal het accent van uw bestuur liggen
op het voorkomen van en het adequaat optreden tegen overlast.
De voorzitter sluit het onderwerp af en bedankt de wethouder voor zijn presentatie en zijn inbreng.
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2016.
Het verslag van de ALV van 15 februari 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. Verantwoording van het gevoerde beleid in 2016.
Het bestuur heeft dit verenigingsjaar 5 maal vergaderd. De volgende zaken zijn behandeld:
 De nieuwe AH-locatie XL
In 2015 zijn de procedures m.b.t. de nieuwbouw van AH afgerond. Het bestuur heeft in deze
procedures zijn wensen op diverse onderdelen in de inspraakprocedure kenbaar gemaakt. De meeste
wensen van de belangenvereniging zijn gehonoreerd. Deze betreffen de handhaving van het
bomenbestand, maatregelen ter voorkoming van parkeeroverlast in de wijk en voldoende
fietsparkeerplaatsen voor de bezoekers van AH.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de mogelijke geluidsoverlast van de bevoorrading van de AH
door vrachtwagens via de Dichtersweg, over mogelijke knelpunten in de verkeersafwikkeling rond het
gebouw en op de aan- en afvoerwegen en ten slotte over de aanpak van de al jaren voortslepende
fietsparkeerchaos aan de zuidzijde van de AH bij de studentenflat aan de Eduard du Perronlaan.
In maart 2016 is de AH verhuisd naar de Mercuriusweg en kort daarna is met de sloop van het oude
gebouw en de nieuwbouwwerkzaamheden voor het nieuwe AH-complex begonnen. De bouw van het
complex is in een vergevorderd stadium. De opening van de nieuwe AH wordt voorzien in het 3e
kwartaal van 2017. Volgens de projectleider ligt de planning op schema.

 Woonzorglocaties
Dit onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest bij agendapunt 2.
 Uitbreiding Winkelcentrum In de Hoven
Omdat de uitbreidingsplannen buiten het gebied van de belangenvereniging liggen, kijkt het bestuur
vooral naar de effecten die deze uitbreidingen - met name van de nieuwe woontorens - op onze wijk
kunnen hebben. Het belangrijkste effect is de mogelijke toename van de parkeerdruk op de “vrije”
parkeerplaatsen in onze wijk. Uw bestuur heeft in de inspraakprocedure met betrekking tot de
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aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van woontoren 3 opnieuw aangegeven, dat
zodanige voorwaarden aan de vergunning moeten worden gesteld dat toekomstige bewoners en
bezoekers van de woontoren hun auto's in de directe omgeving van hun flat moeten kunnen parkeren,
zodat zij niet uitwijken naar de vrije parkeerplaatsen in onze wijk. In de omgevingsvergunning voor deze
woontoren 3 zijn daarop weer voorwaarden opgenomen m.b.t. het parkeren van de auto's van de
bewoners en de en hun bezoekers. Met de bouw van deze toren 3 is een aanvang gemaakt. De nieuwe
toren 2 is dit jaar opgeleverd. Het doet het bestuur deugd dat tot dusverre de woontorens 1 en 2 niet
hebben gezorgd voor extra parkeerdruk op de vrije parkeerplaatsen in onze wijk. Uw bestuur wacht de
verdere ontwikkelingen af.

 Praktijkschool van het Grotiuscollege
Met de leiding van de Praktijkschool van het Grotiuscollege (150 leerlingen) zijn afspraken gemaakt
over de overlast door hangjongeren (overigens uitdrukkelijk geen leerlingen van de school zelf), die
buiten de schooltijden op de noordelijk van het schoolgebouw gelegen speelplaats plaatsvond. Nadat
dit schoolplein door hekken is afgesloten en het bord is geplaatst “Verboden toegang ex artikel 461 van
het Wetboek van Strafrecht”, is aan deze overlast een einde gekomen. De schoolleiding houdt de
ontwikkelingen goed in de gaten.
Volgens de plannen zou de Praktijkschool in de grote vakantieperiode van 2017 gaan verhuizen naar
het schoolgebouw aan de Isaäc da Costalaan. Maar door tijdelijke huisvesting van de leerlingen van de
afgebrande Godfried Bomansschool in Rijswijk, zal de verhuizing van de Praktijkschool
hoogstwaarschijnlijk pas in 2018 plaatsvinden. Wat er daarna met het schoolgebouw aan de Aart van
der Leeuwlaan zal gebeuren, is nu nog niet bekend.
 Sloop van een gedeelte van de Pleysierschool
Een los staand gedeelte van de Pleysierschool is in 2016 gesloopt, omdat het desbetreffende gebouw
te slecht was geworden om het nog te kunnen gebruiken. Herbouw was niet nodig omdat dit gebouw al
enige tijd niet meer werd gebruikt. Er ligt nu een braakliggend terrein. Het bestuur zal uitzoeken welke
bestemming dit terrein zal krijgen en zal daarna zijn wensen daarover aan de gemeente kenbaar
maken.
 Onderhoud openbare ruimte en groenbeleid
Het bestuur heeft medio 2016 een buurtschouw gehouden. Er is gekeken naar het onderhoud van het
groen, de wegen en de trottoirs. De conclusies zijn: Dat het groen in de wijk in het algemeen in goede
staat verkeert. Voor de wegen met asfalt en klinkers geldt dat ook. Op sommige plekken komt het asfalt
weliswaar al wel wat omhoog door wortelgroei van bomen, maar zijn reparatiewerkzaamheden nog niet
nodig. Met het onderhoud van de trottoirs is het slechter gesteld. Her en der moet onderhoudswerk
worden verricht, omdat stoeptegels te gevaarlijk hoog zijn opgedrukt door de boomwortels, wat kan
leiden tot struikelen met alle gevolgen van dien. Besloten is om deze plekken nader te inventariseren
en de gemeente te verzoeken om deze plekken te herstellen. Wat betreft de vervuiling in de wijk geldt
dat de gemeente moet worden gewaarschuwd, indien de vervuiling te erg wordt. Ook hier zal op
worden toegezien.
In 2015 zijn tijdens een storm 8 bomen aan de Voorhofdreef gesneuveld. Het bestuur heeft de
gemeente toen gevraagd om op de plaats van deze 8 bomen nieuwe bomen te planten. Dat heeft de
gemeente in maart 2016 gedaan. In 2016 moesten 5 bomen worden gekapt op de parkeerplaats van de
flat aan de Aart van der Leeuwlaan (de flat naast de Praktijkschool). Die kap was nodig om het ernstig
beschadigde wegdek te kunnen herstellen. Het bestuur heeft om herplanting gevraagd. Voor herplant
op dit parkeerterrein was slechts plaats voor 3 nieuwe bomen. De gemeente heeft in overleg met het
uw bestuur ervoor gekozen om de 2 andere bomen te planten op het grasveld tussen de woonhuizen
aan Menno ter Braaklaan en de Hendrik Marsmanlaan, waar eerder twee iepen i.v.m. de iepziekte
moesten worden geveld.
 Wateroverlast achter woning aan de Antoon Coolenlaan
Het bestuur heeft de gemeente verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de al jaren
durende wateroverlast op en naast het voetpad achter de woningen aan de Antoon Coolenlaan een
einde te maken. De gemeente heeft dat onderzoek in 2016 verricht en in het najaar van dat jaar
zandpilaren aangebracht, waardoor de situatie volgens de gemeente tot een aanvaardbaar niveau is
verbeterd. Het bestuur nagaan of het probleem nu is opgelost.
3

Belangenvereniging Voorhof II West
www.voorhof2west.nl
 Herijking beleid m.b.t. geluidshinder van het verkeer
Uw bestuur heeft naar aanleiding van een klacht van een bewoner van een laagbouwwoning aan de
Guido Gezellelaan over de toegenomen geluidsoverlast van het verkeer op de Kruithuisweg als gevolg
van de openstelling van het verlengde gedeelte van de A4 richting Rotterdam, haar standpunt over het
omgaan van deze problematiek herijkt. Ingevolge de EU-richtlijn Omgevingslawaai moet elke 5 jaar op
een in die richtlijn voorgeschreven wijze geluidsberekeningen worden verricht en op basis daarvan een
Actieplan geluid worden gemaakt. De eerstvolgende geluidsmetingen moeten op 17 juli 2017 zijn
verricht en het eerstvolgende Actieplan Geluid moet op 18 juli 2018 zijn vastgesteld. Naar verwachting
zal het concept-Actieplan Geluid in november of december 2017 voor inspraak gereed zijn. Dan zal de
belangenvereniging, indien dat nodig is, haar visie daarop kenbaar maken. Het eerder aankaarten van
dergelijke geluidsproblematiek bij de wegbeheerder is niet zinvol, omdat eventuele maatregelen pas
kunnen worden genomen op basis van het vastgestelde Actieplan Geluid. Het laatst vastgestelde
Actieplan Geluid 2013-2017 gaf voor de ons omringende wegen alleen aanleiding tot het nemen van
maatregelen voor de Prinses Beatrixlaan in de vorm van het aanbrengen van stil asfalt. Deze maatregel
is kort daarna uitgevoerd.
 Onderzoek naar instellen WhatsApp-Alert-groep voor buurtpreventie in onze wijk
Uw bestuur heeft een onderzoek verricht naar de wenselijkheid van een dergelijke groep voor onze
wijk. Naar aanleiding daarvan is besloten om geen WhatsApp-groep voor de wijk te initiëren, noch te
ondersteunen. De relatief lage misdaad- en veiligheidscijfers voor onze wijk geven daartoe
onvoldoende aanleiding. Het bestuur geeft daarom voorlopig nog de voorkeur aan de bestaande
systemen van de overheid, die verantwoordelijk is voor onze veiligheid, zoals telefoonnummer 112
(voor spoedgevallen), telefoonnummer 0900-8844 (geen spoedgevallen), telefoonnummer 0800-7000
(meld misdaad anoniem) en Burgernet.
 Verkeersproblematiek Delflandplein
Naar aanleiding van de vele klachten over gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken op het
Delflandplein, heeft het bestuur besloten tot een inventarisatie van de problemen. Daarbij zal naast een
eigen onderzoek ook de desbetreffende evaluatie van de gemeente worden betrokken. De resultaten
daarvan zal het bestuur met de verbeteringsvoorstellen aan B&W van Delft voorleggen.
 Problemen kruising Voorhofdreef met Fr. Van Eedenlaan
Voor het fietsverkeer komende vanaf de Kruithuisweg is de verkeerssituatie bij het oversteken van de
Voorhofdreef niet duidelijk en daardoor onveilig. Het bestuur heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN)
verzocht om hiernaar een onderzoek te verrichten. VVN heeft onlangs zijn rapport uitgebracht en daarin
verbeteringsvoorstellen gedaan. Het rapport is ook naar de gemeente gestuurd.
 Deelname aan gemeentelijk project inzake de “nieuwe” Omgevingswet
Er komt een nieuwe wet, namelijk de Omgevingswet. Deze omgevingswet, die in 2019 in werking zal
treden, vervangt een groot aantal wetten, AmvB’s, Ministeriële regelingen en wet- en regelgeving van
lagere overheden op het gebied van de leefomgeving (met name op gebied van de ruimte en het
milieu). Er komt een beperkt aantal regelingen voor in de plaats. Een van de uitgangspunten van de wet
is dat de (decentrale) overheden al hun regels over de leefomgeving moeten vastleggen in één gebied
dekkende regeling per decentrale eenheid. Zo moet ook de gemeente Delft voor haar gebied een
omgevingsplan maken. De gemeente heeft uw bestuur gevraagd om deel te nemen aan het overleg om
tot zo’n plan te komen. Het bestuur heeft daar volmondig ja op gezegd. Er zijn inmiddels twee
paneldiscussies geweest en er is een enquête gehouden. Binnenkort vindt een dag sessie plaats over
het basispakket voor het gemeentelijke omgevingsplan. De belangenvereniging omarmt de
Omgevingswet vanwege de kortere lijnen, de integrale aanpak vanaf het allereerste begin, veel meer
ruimte voor haar initiatieven en een kortere doorloop van de procedures.
5. Beleidsvoornemens voor 2017
Het bestuur zal de ontwikkelingsplannen van de gemeente en andere overheden voor onze wijk
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nauwgezet blijven volgen en de lopende dossiers voor4 zover nog niet afgerond voortzetten.
De belangrijkste dossiers in 2017 zullen zijn:
 de nieuwbouw van de Albert Heijn XL (nazorgdossiers);
 uitbreiding winkelcentrum In de Hoven (vervolgdossiers);
 toekomst van “voormalige” woonzorgcentra (vervolg dossier);
 de toenemende “verkamering” in de wijk (nieuw dossier);
 verkeersproblematiek Delflandplein (mogelijk nieuw dossier);
 concept Actieplan Geluid 2018-2022 (mogelijk nieuw dossier);
 onderhoud openbare ruimte (jaarlijkse schouw).
Verder zal het bestuur zoals gebruikelijk zijn visie en wensen op nieuwe plannen kenbaar maken.
Indien dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, zal het bestuur actief van de inspraakmogelijkheden
gebruik maken. Als er heel belangrijke beslissingen moeten worden genomen, zal het bestuur de leden
via de mail en website raadplegen. De voortgang van alle dossiers wordt op de website gepubliceerd.
6. Financiële jaarstukken 2016 en begroting 2017 (zie website)
De penningmeester licht de balans en het exploitatieoverzicht over het boekjaar 2016 en de begroting
voor 2017 toe. Deze financiële jaarstukken zijn door het bestuur goedgekeurd. Het aantal contributiebetalingen is wat teruggelopen.
De heer De Wolf vindt dat het vermogen van ca. € 30.000 wel heel erg groot is voor een
belangenvereniging. De penningmeester zegt dat het vermogen al jaren deze omvang heeft. Ook het
huidige bestuur is van mening dat het vermogen aan de forse kant is, maar wil de traditioneel ruime
reserve handhaven o.a. voor gevallen dat er deskundigen moeten worden ingehuurd of bestuurstaken
moeten worden uitbesteed.
7. Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2016
De kascommissie bestaat uit mevrouw Laurien Seip en de heer Paul Hoogendijk. De heer Hoogendijk
is helaas niet aanwezig wegens een vergadering elders. Mevrouw Seip meldt dat de commissie de
jaarreklening (balans en exploitatieoverzicht) en de achterliggende boekhouding en bankrekeningen
heeft gecontroleerd en goed bevonden. Zij stelt de vergadering voor om de jaarrekening (balans en
exploitatieoverzicht) goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2016. Bij
acclamatie stemmen de leden hiermee in. De voorzitter stelt vast dat daarmee de financiële stukken
over 2016 zijn goedgekeurd. Het bestuur bedankt de beide commissieleden voor hun
controlewerkzaamheden en hun advies.
8. Benoeming van de kascontrolecommissie (voor het boekjaar 2017)
In de statuten van de vereniging is bepaald dat een lid maximaal 3 achtereenvolgende jaren zitting mag
hebben in de kascontrolecommissie. Mevrouw Seip heeft de kas nu voor de 2e keer gecontroleerd en
komt voor herbenoeming in aanmerking. Mevrouw Seip heeft het bestuur te kennen gegeven dat zij de
controle het komende verenigingsjaar 2017 weer wil doen. Zij wordt door de vergadering met applaus
herkozen. De heer Hoogendijk heeft nu de kas 3 achtereenvolgende jaren gecontroleerd en komt
derhalve niet voor herbenoeming in aanmerking. Daarom vraagt de voorzitter de vergadering wie de
kascontrole voor het boekjaar 2017 wil verrichten. Het lid Ron de Wolf uit de Roland Holstlaan stelt zich
daarvoor beschikbaar. De voorzitter vraagt de vergadering met de benoeming van de heer De Wolf
akkoord te gaan. De vergadering stemt hiermee bij acclamatie in.
9. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2018
Gelet op de financiële reserves van de vereniging stelt het bestuur de vergadering toch voor om de
contributie voor het jaar 2018 niet te verhogen, maar te handhaven op € 5. De vergadering stemt
hiermee in.
10. Voorstel tot intrekking van het Huishoudelijk Reglement (zie website).
Bij notariële akte van 16 maart 2011 zijn de oprichtingsstatuten van de Belangenvereniging Voorhof II
West van 23 november 1984 herzien en in een nieuwe notariële akte vastgelegd (zie website). De
notaris heeft in deze nieuwe statuten bepalingen opgenomen die ook in het Huishoudelijk Reglement
van de vereniging (zie website) voorkomen. Dit omdat de desbetreffende bepalingen in de statuten zelf

5

Belangenvereniging Voorhof II West
www.voorhof2west.nl
behoren te worden opgenomen. Het bestuur van de vereniging heeft in 2016 zijn ervaringen met de
nieuwe statuten geëvalueerd en besloten een commissie uit haar midden te laten nagaan of er naast
de statuten nog behoefte bestaat aan een afzonderlijk Huishoudelijk Reglement. Deze commissie heeft
het Huishoudelijk Reglement daarop bezien, en vooral gekeken naar de niet door de notaris in de
nieuwe statuten overgenomen bepalingen van het Huishoudelijk Reglement. De commissie is tot het
oordeel gekomen dat het Huishoudelijk Reglement kan worden ingetrokken. De overwegingen daartoe
zijn:
• sedert de inwerkingtreding van de nieuwe statuten heeft het bestuur geen gebruik hoeven te maken
van de bepalingen van het Huishoudelijke Reglement;
• sedert de inwerkingtreding van de nieuwe statuten heeft het bestuur evenmin de behoefte gehad om
nieuwe bepalingen aan het Huishoudelijk Reglement toe te voegen;
• de commissie heeft de overtuiging dat er ook in de nabije toekomst geen behoefte zal zijn om
bepalingen van huishoudelijke aard in het leven te roepen, die in een huishoudelijk reglement zouden
moeten worden vastgelegd;
De conclusie van de commissie luidt als volgt. Omdat de bepalingen van de vigerende statuten in
voldoende mate de bepalingen van het ter intrekking voorliggende Huishoudelijk Reglement dekken,
kan dit reglement worden ingetrokken;
Het bestuur deelt deze conclusie stelt daarom de algemene ledenvergadering voor om het
Huishoudelijk Reglement van de Belangenvereniging Voorhof II West van 1 februari 1985, nadien
gewijzigd op 31 oktober 1995 en op 25 februari 1997, in te trekken.
Mag ik uw instemming met dit bestuursvoorstel. Het voorstel wordt door de algemene ledenvergadering
bij acclamatie aangenomen. De voorzitter dankt de ALV hiervoor en concludeert dat hiermede het
Huishoudelijk Reglement is ingetrokken.
11. Bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, t.w.: Jan-Willem Stok (penningmeester), Ton Brouwer (lid),
Jan Paul Peeters (lid), Frans Verbeek (lid) en ikzelf Leo Bedaux (voorzitter).
Volgens de statuten worden bestuursleden door de ALV benoemd voor een periode van 4 jaar. In
verband hiermede moet ikzelf door de ALV worden herbenoemd. Deze herbenoeming geschiedt
formeel als bestuurslid. Het bestuur kies uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Een herbenoeming van mij betekent dat ik mijn 9e verenigingsjaar in ga als bestuurslid, respectievelijk
voorzitter. Ik vind overigens wel dat het tijd wordt voor nieuw bloed in de functie van voorzitter. Ik zal dit
in het bestuur aan de orde stellen. Mag ik voor mijn herbenoeming als bestuurslid uw goedkeuring
krijgen. Dank u wel voor uw vertrouwen in mij. De andere bestuursleden hoeven dit jaar niet te worden
herbenoemd.
Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen voor een
bestuursfunctie. Om al het werk goed te kunnen blijven doen, hebben we echt dringend nieuwe
bestuursleden nodig. Door het vertrek vorig jaar van mevrouw Michaëla Mees is er een vacature
ontstaan voor de functie van secretaris. Een zeer essentiële functie binnen het bestuur. Het bestuur
heeft voor deze functie tot nog toe geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Ik roep u daarom dan ook
dringend op om u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Er komt helaas geen reactie uit de
zaal.
12. Rondvraag, suggesties van de leden en sluiting
Omdat alle vele vragen zijn beantwoord bij de verantwoording van het gevoerde beleid in 2016
(agendapunt 4) wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering, bedankt de leden voor hun actieve inbreng en nodigt
de aanwezigen uit om nog onder het genot van een drankje en hapje na te praten.
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