Notulen ALV Vereniging Vrienden van het Spiegel d.d. 20 juni 2013
20.00 uur

1. Opening.
Opening door voorzitter, Bart Neervoort. De gasten, mevrouw Gertine de
Boer van de gemeente Bussum, de heer Fred Lokhorst wijkagent a.i.,
Willem van Pieters coaching, ereleden Netty Langemeijer en de Paul
Schneiders alsmede de overige aanwezigen worden welkom geheten.
Vervolgens worden de winnaars van de traditionele Koninginnedag quiz
naar voren gehaald. Mevrouw Buma wint een boek naar keuze en Lou van
Hemel (9 jaar) ontvangt een Spiegelvrienden bal.
2. Notulen ALV 2012.
De notulen van 14 juni 2012 worden doorgenomen en goedgekeurd. Deze
notulen staan met bijlagen ter inzage op onze website
www.spiegelvrienden.nl. Op en of aanmerkingen kunnen bij het bestuur
kenbaar worden gemaakt.
3. Financiën (jaarcijfers 2012, verslag kascommissie, begrotingen
2013 en benoeming leden kascommissie)
Voor de jaarcijfers 2012 wordt verwezen naar het overzicht financieel
jaarverslag 2012. Paul Rijpstra licht het overzicht toe. Het abonnement op
de Gooi en Eemlander is opgezegd nu informatie van de gemeente Bussum
inmiddels via andere kanalen beschikbaar is.
Het Spiegelschrift wordt huis aan huis bezorgd in het hele Spiegel;
hopende dat dit het leden aantal van de vereniging zal doen toenemen.
We hebben op dit moment 832 leden; er zijn 2400 adressen in het Spiegel
dus er valt nog wel wat te winnen, aldus Paul Rijpstra. De vereniging
hoopt op 1000 leden in 2013.
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Paul Rijpstra geeft aan dat wij het niet goed gedaan hebben dit jaar. Hij
licht dit als volgt toe. Vijf ALV’s geleden werd geconstateerd dat het
vermogen van de vereniging te hoog was. Door activiteiten te organiseren
zou dit vermogen verlaagd moeten worden. Dat is in 2012 niet gelukt. Er
is sprake van een positief vermogen van €1.683,--.
Paul Rijpstra krijgt complimenten vanuit de zaal voor zijn werkzaamheden
als penningmeester.
De heer Hamming vraagt naar de ratio van het eigen vermogen van de
vereniging. Bart Neervoort geeft aan dat de vereniging een buffer nodig
heeft voor het geval geprocedeerd moet worden; “desnoods tot aan de
Raad van State”.
Van de kascommissie zijn de heer Peter Valter en Michael Plas aanwezig.
De kascommissie keurt de jaarstukken goed en stelt de ALV voor om de
jaasrtukken goed te keuren en de begroting vast te stellen
overeenkomstig het voorstel.
Aldus wordt door de vergadering belsoten.
De leden van de kascommisie stellen zich opnieuw verkiesbaar en e
kascommissie wordt opnieuw benoemd.
4. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
De twee doelen van de vereniging, kort gezegd prettig wonen in het
Spiegel en verhogen van de gemeenschapszin worden genoemd. De
vereniging behartigt een Spiegelbreed belang, geen individuele belangen.
Prettig wonen
De Stichting KBNM zien af van de beoogde locatie Boslaan/Nieuwe ’s
Gravelandseweg. Zij kijken nu naar het gebouw van de OpMaat op het P.J.
Lomanplein. Hier is evenals de vorige locatie bezwaar tegen gemaakt door
omwonenden. Gezien de teruglopende vraag naar kinderopvang in
verband met dalende overheidssubsidie en toeslagen, is de verwachting
dat de plannen van de Stichting in de ijskast gaan.
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Er wordt kort gesproken over een sloop en de nieuwbouwplannen van
Bredelaan 17. De vraag rijst of hier sprake is van voldoende Spiegelbreed
belang.
Er is commotie over de verkeerssituatie op de Groot Hertoginnelaan. De
vereniging ondersteunt in beperkte mate, zo dat probleem zich niet binnen
het Spiegel verlegt. Er is in opdracht van de Gemeente een
onderzoeksrapport opgesteld dat met de bewoners op het gemeentehuis is
besproken. Daar zijn drie suggesties uit voortgekomen waarvan de
goedkoopste nu gekozen is. Dit tot onvrede van bewoners die beter
resultaat willen. De vereniging volgt de ontwikkelingen; wij lopen niet
voorop. Wel propageren wij een 30 km zone voor het gehele Spiegel.
Vanuit de zaal komt de vraag waarom de vereniging met betrekking tot de
Groot Hertoginnelaan actief optreedt. Beschermen wij soms andere
straten?
Bart Neervoort geeft aan dat wij kijken naar het algemene belang en
daarom niet verder gaan dan ondersteunen. Wij beschermen zeker geen
straten ten koste van andere straten. Ook daarvoor geldt dat het
algemene belang bij de vereniging voorop staat.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de problematiek van de Herenstraat waar
onveilige situaties ontstaan.
Wijkagent Fred Lokhorst legt met betrekking tot de 30 km zones uit dat
gemeenten verplicht zijn de straten zo in te richten dat niet harder
gereden kan worden dan 30 km. Dit lukt geen enkele gemeente aldus de
heer Lokhorst. Er zijn nu proeven met mobiele signaalapparatuur “u rijdt
nu …. km per uur”. Deze apparatuur komt op wisselende plaatsen in de
wijk te staan.
Pieter Schut vraagt naar het beleid van de politie op het gebied van
handhaving. Fred Lokhorst geeft aan dat de politie niet kan handhaven
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omdat de inrichting niet voldoet aan de wet. Zaken worden daardoor
geseponeerd! Verder geeft hij aan dat er een steekproef met een lasergun
controle op stapel staat.
Bart Neervoort wijst erop dat ook sprake moet zijn van bewustwording van
Spiegelaars; wellicht door het beter plaatsen van borden.
De heer Hamming doet de suggestie om een aanvullend budget voor
verkeersveiligheid op te nemen.
Vanuit de zaal komt het geluid dat wij te hard rijden in het Spiegel.
Ook het nieuwe filiaal van Action aan de Slochterenlaan wordt besproken.
De heer Hamming geeft aan dat er geen juridische mogelijkheden zijn om
dit filiaal tegen te houden. Action huurt goedkoop €60,-- per m2. Het
bestemmingsplan blijkt de definitie detailhandel/retail te hebben.
Fred Lokhorst geeft aan dat parkeerbeleid een gemeentelijke
aangelegenheid is en noemt verder de klankbordgroep centrum die
bekijken of de Brinklaan autoluw gemaakt kan worden en het verkeer kan
worden omgeleid. Paul Rijpstra zit in deze klankbordgroep maar hoort voor
het eerst over verkeersomleidingen; hij zal dit nauwlettend in de gaten
houden.
Verhogen van de gemeenschapszin
De eerste echte Spiegelpicknick is helaas letterlijk in het water gevallen;
alleen het bestuur bevond zich onder een grote paraplu bij de kom van
Bieghel. Voor de picknick van 30 juni a.s. is beter weer besteld.
5. Sprekers
Willem van Pieters’ coaching houdt een zeer boeiend verhaal over
inbraakpreventie. Willem is ex-geditineerde en ervaringsdeskundige die
zich de afgelopen jaren heeft bezig gehouden met het geven van
voorlichting en trainingen zowel aan jeugd om op het rechte pad te blijven
of weer te komen, als aan wijken bij wijze van inbraakpreventie.
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Willem heeft door de wijk gelopen en geconstateerd dat er veelal goede
alarmsystemen en sloten aanwezig zijn.
Fred Lokhorst vraagt Willem of iemand hem aangesproken heeft in de
wijk; dat blijkt niet het geval te zijn geweest. Fred Lokhorst benadrukt dat
bewoners 112 moeten bellen als ze een “snuiter-met-een-capuchon-op”
tegen komen; in elk geval zou zo iemand gevraagd moeten worden wat
hij/zij in het Spiegel doet.
Willem geeft aan dat de inbraken agressiever zijn geworden de afgelopen
jaren. De banken en winkels zijn beter beveiligd dan vroeger waardoor de
inbraken zich verleggen naar de woonwijken met agressie tot gevolg.
Willem geeft verder aan dat 90% van de inbraken gelegenheidsinbraken
zijn. Zorg dat inbrekers die gelegenheid niet krijgen! Willem geeft een
groot aantal zeer bruikbare tips.
De tips van Willem:


kijk uit met social media; loop niet met je vakantie te koop;



zorg dat erg geen stapel post in het zicht ligt;



zorg dat er laptops, mobiele telefoons e.d. niet van buiten af te zien
zijn;



let op alles waar een inbreker op zou kunnen stappen om binnen te
komen; kliko’s, muurtjes etc etc;



als inbrekers eenmaal achter zijn, zijn ze uit het zicht!



denk aan open ramen, ook (of juist) als je thuis bent!



hou er rekening mee dat veel inbraken tussen 17.00 en 18.00
gepleegd worden, dus overdag!



doe niet open als er vage vragen komen (een klein jongetje wil een
glaasje water/babbeltrucs) binnen twee minuten is je huis
leeggehaald;



doe nooit open voor onbekenden na 20.00 uur;



let op uitstekende cilindersloten, met een baco en een
schroevendraaier zijn die in luttele seconden open;



zorg voor anti inbraakschroeven;
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zorg voor anti inbraakstrips voor het hele huis, ook achter;



een hond helpt;



licht helpt;



alarmstickers helpen;



sociale controle helpt (buurtpreventie);



lawaai helpt; een deur forceren is lastig, een glas in loodraam is
geruisloos in te duwen!



Let op: criminelen hebben geen werk en dus tijd om alles uit te
puzzelen;



gevangenis is hun leerschool;



verander af en toe alarmcode.

Gertine de Boer van de gemeente Bussum geeft aan dat de gemeente het
oprichten van buurtpreventie verenigingen actief promoot. In het Spiegel
staan meerdere verenigingen klaar om van start te gaan. Vier tot vijf
BPV’s zou voor het Spiegel ideaal zijn, alsdus mevrouw De Boer.
6. Décharge
De ALV verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid
over het jaar 2012.
7. Bestuursmutaties
Het bestuur en de ALV neemt afscheid van Fedde van Santen met een
dankwoord van de voorzitter en een fles wijn.
Het bestuur stelt de vergadering voor om Merel van Deursen en Pauline
Gevaerts als nieuwe bestuursleden te benoemen, hetgeen geschiedt.
8. Spiegelschrift en website
De onderwerpen Spiegelschrift en website worden met algehele
instemming overgeslagen.
De voorzitter sluit de vergadering.
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