Vereniging Vrienden van het Spiegel

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 juli 2011 a.d.h.v. de agendapunten
1) Opening
Opening door de voorzitter, Bart van Neervoort. De heer Paul Schneiders als bijzondere gast,
het erelid N. Langemeyer en de overige aanwezigen worden welkom geheten.
2) Notulen ALV 2010
De voorzitter leest de notulen voor. Deze zijn, met bijlagen, ter inzage op de website
www.spiegelvrienden.nl te vinden. Op- en aanmerkingen kunnen bij het bestuur kenbaar
gemaakt worden.
3) Financiën (jaarcijfers 2010, begrotingen 2011 en 2012 en benoeming leden kascommissie)
Jaarcijfers 2010. Zie overzicht financieel jaarverslag 2010. Opbrengsten uit contributie is in
2010 gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Te danken aan de groei van het ledenbestand. De
kosten zijn mede door het lustrumjaar en de uitgave van het lustrumspiegelboek (uitgereikt
aan 800 leden), het tuinconcert en de ontwikkeling van de website groter. Dit maakt een
negatief resultaat van 1870,- euro over het jaar 2010. Dit betekent een teruggang van het
eigen vermogen van 42.923,- euro in 2009 naar 41.052,- euro in 2010.
De begroting voor 2012 is identiek aan 2011 en wel 9.600,- euro en de begrote kosten worden
op 9.690,- euro gesteld. Met als begroot resultaat voor 2011 een bedrag van 260,- euro
positief en voor 2012 van 90,- euro negatief.
Van de kascommissie is de heer B. van den Berg aanwezig, en de heer M. Plas is afwezig.
Er was een verzoek bij de ALV in 2010 om een nieuw lid voor de kascommissie te benoemen.
De heer P. Valter wordt vandaag als nieuw lid van de kascommissie benoemd.
Peter Valter stelt zich voor. Hij is jurist bij Stork en wil graag een rol spelen bij de vraag hoe de
financiën zijn binnen de vereniging.
De begroting wordt goedgekeurd.
4) Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar
Volgen van de informatie voor leden.
 Locatie Lohmanlaan en het plan om senioren appartementen te realiseren. Deze
plannen zijn ingetrokken.
 bomenkap langs het spoor; vanuit de bewoners gevraagd hier kritisch naar te kijken.
De gemeente en de NS zijn om opheldering gevraagd.
5) Decharge bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend.
6) Bestuursmutaties: Het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoemen Octavie van Erven
Dorens. Zij wordt als nieuwe secretaris benoemd.
7) Ruimtelijke ordening en verkeer
De bestuursleden Fedde van Santen en Paul Rijpstra zijn contactpersoon.
Fedde van Santen is aanwezig en informeert over de lopende zaken.
 groenproject Zwarteweg met hoek Cort vd Lindenlaan.
Tip: de gemeente geeft op de gemeentewebsite de trajecten en tijdspaden weer.
 MOB complex; grenzend aan natuurgebied komt ter sprake. Geen uitspraken over
gedaan.
 bestemmingsplannen: Zuidwestelijke overgangszone. Zie informatie op de gemeente
website.
Vraag: doordat de slagbomen bij de spoorwegovergang snel dicht gaan is de toegang van
minder validen, brommers, fietsers moeilijk er.

Er wordt aangegeven door Fedde van Santen dat dit project goed gevolgd dient te worden. Er
staat een uitgebreid plan op de website van de gemeente. Eventueel aanvullende informatie
ontvangen wij als bestuur graag als dat aanwezig is.
Vraag; Mevrouw Ina Kirsner
Bensdorf, wat is de status?
Bestuurslid Paul Rijpstra geeft antwoord mede omdat hij in de gemeenteraad zit.
Er zijn plannen ingediend, maar deze zijn nog niet in de Raad besproken hetzij goed of
afgekeurd. Ontwikkelaars hebben in 2006/2007 het terrein aangekocht en willen er een grote
ontwikkeling op los laten. Er zijn op dit moment zienswijzen ingebracht en de gemeente komt
met een reactie. Nu blijkt echter dat de ontwikkelaars, gezien de financiële omstandigheden,
nog geen gebruik willen maken van het plan. Er wordt een herzieningsplan gemaakt om te
kijken of dit plan wel haalbaar is.
Project Gewest: bij de Brandweer
Doel kantoren en woningen.
Er is een project voor een tunnel onder het spoor van Bensdorp naar Gewest parkeergarage.
De verkeersafwikkeling vindt niet vanuit het Spiegel plaats maar vanuit Gewest.
Vergunning van het spoor is er nog niet door. Kant van de Brinklaan: 3 appartementen
gebouwen inclusief gezondheidsfuncties (huisartsen). Het gaat om de duurdere
marktcategorie.
Vraag; Jack Johan
De spoorwegovergang, verdiept spoor, planning 2017 en bouwgang in 2020 is een half jaar
geleden gezegd. Klopt dat nog?
Bestuurslid Paul Rijpstra; er is een continue lobby gaande. Het is een lange weg. Het gaat
dan om het stuk Gooiberg – Zwarteweg te verdiepen.
Het project dient goed te worden gevolgd.
Vraag; de heer van den Berg
Is er sprak e van een belangenconflict bij Paul Rijpstra in verband met zijn functie van raadslid
gemeente Bussum en bestuurslid Vrienden van het Spiegel.
Nee. De zaken worden duidelijk gescheiden gehouden en er wordt legitiem met informatie
omgesprongen.
Vraag;
Tek eningen van de nieuwbouw zien er mooi uit. In de prak tijk blijk t het vaak lelijk te zijn. Heeft
gemeente bijvoorbeeld ook inspraak in steenk leur en dergelijk e?
Bestuurslid Paul Rijpstra: de gemeenteraad zegt het maar mogen geen mening hebben. Zij
dienen te bekijken of het past binnen de financiële kaders en het ruimtelijk kwaliteitsplan. Daar
wordt op getoetst. Toevoeging bestuurslid Fedde van Santen:
Het beeldkwalilteitsplan waar ook van Vrienden van het Spiegel over beschikt stamt uit 1994.
De vraag is of er wat aan dit plan aan te passen is.
8) Spiegelschrift
Pieter Schut geeft een presentatie van het nieuwe Spiegelschrift.
Doel: modern, actueel blad en gehoor gevend aan informatiebehoefte. Opzet is 65 % redactie
en 35% advertentie.
Het 0-nummer wordt gepresenteerd, waarbij de coverstory “De groene racebaan” uitgebreid
aan bod komt.
Het eerste nummer zal columns bevatten van Rudolf Geel, Peter Brusse en Paul Schneiders.
Uit de vergadering komen als voorstellen voor thema’s : residence Lindelaan bestaat 25 jaar,
meer kinderthema’s, de frequentie van 2x per jaar maakt het onmogelijk actualiteiten op te
nemen. Actuele informatie zal meer en meer via de website en mail worden verspreid.
9) Website
De website bestaat al sinds 2001.
Bestuurslid Fedde van Santen is hiermee heel actief en nodigt een ieder uit voor informatie en
teksten te delen

10) Prijsuitreiking Koninginnedag quiz
De winnaar is aanwezig en wordt in het zonnetje gezet.
11) Wat verder ter tafel komt
-Groot Hertoginnelaan
Mevrouw Veenhuizen en mevrouw van der Sting zijn als buurtbewoner aanwezig en geven
een weergave van de situatie.
Sinds 2 a 3 jaar neemt de industrie bij ’s Graveland toe en zorgt voor extra verkeer en dus
overlast. Het start om 4 uur in de ochtend. Het is een 30 kilometer zone. Wat blijkt, ook na
diverse controles dat niemand weet dat het een 30 kilometer zone is. Aantoonbare meting
heeft uitgewezen dat er te hoge snelheden en trillingen zijn. Er komen 7000 voertuigen per
dag langs waarvan 800 vrachtwagens. Mede door de drempels overstijgt het de geluidsgrens.
Namens de buurtbewoners is er een stichting opgericht. Deze kent nu 50 leden. Zij spreekt
met politieke partijen en commissie RO van de gemeente. Ook zijn er contacten met de
Ceintuurbaan. De bewoners hebben voor elkaar gekregen dat de drempels weg gehaald
worden en er een rotonde ter verbetering komt. Stichting Groot Hertoginnelaan wenst de
straat zodanig in te richten dat het een 30 km. zone is en een lommerrijke laan.
Vraag: Wat k unnen we doen aan deze situatie? ’s Graveland breidt uit en de centrumring gaat
dwars door het Spiegel heen.
Antwoord; Spiegeldebat laten plaatsvinden en wat er wordt besproken in het Spiegelschrift
publiceren. Dit kan de situatie een springplank geven.
Verder wordt de situatie gevolgd door de verenging en het beleid mag niet overlast
verplaatsen naar een andere straat.

12)

Afsluiting van de vergadering

