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Vastgestelde Notulen 
 

Coöperatieve Vereniging Park Rodichem U.A. 
Algemene Ledenvergadering 

17 november 2016 
 
Aanwezig bestuur: 
De heer H. van der Zwet (voorzitter) 
Mevrouw J. Marsman (secretaris) 
De heer Z. de Jong (penningmeester, notulist) 
Mevrouw N. Bos (bouwzaken) 
Mevrouw J. Duenk (parkbeheer) 
 
Aanwezig tot en met punt 7 ter ondersteuning: de heer J. Speld (accountant) 
Aanwezige leden: zie presentielijst 
Afwezig met bericht: mw. Brekelmans, dhr. Hagedoorn en mw. Hulst. 
 
1. Opening van de vergadering en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen een minuut stilte in acht te 
nemen om het overlijden te gedenken van de heer van der Laan (PR 58). De heer Van 
der Laan is lange tijd, van april 1995 tot april 2007, secretaris van de toenmalige 
Stichting Rodichem geweest. Hij heeft in die tijd heel veel en ook zwaar werk verzet, 
waar we nu nog profijt van trekken. 
 
Vervolgens heet de voorzitter de nieuwe bewoners welkom, met name dhr. McPhail (PR 
29), mw. De Graaff (PR 16), fam. Tetenburg (PR 83), fam. Vrolijk (PR 107), mw. Snel 
(PR 8), mw. Van Motman en dhr. Keizer (PR 78). 
 
2. Vaststellen van het aantal rechtsgeldige stemmen 
De voorzitter stelt aan de hand van de presentielijst vast dat er 56 leden aanwezig zijn 
en 12 machtigingen zijn ingeleverd. Het totaal aantal stemmen komt daarmee op 68. 
Later kwamen nog enkele leden binnen waardoor het aantal aanwezigen kwam op 59 
plus 14 machtigingen, samen 73 stemmen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016 
De notulen van de ALV van 14 april 2016 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de notulen van 14 april 
Dhr. Oostland vraagt naar zaken die het bestuur heeft beloofd uit te zoeken. 
Het bestuur antwoordt: een evt. bewonerscommissie was een idee van mw. De Geus. 
Zij heeft wegens gezondheidsredenen afgezien van een nader gesprek hierover. 
Daardoor zijn ook eventuele regels t.a.v. tuinmeubels niet aan de orde gekomen. Over 
rookmelders is in de Berichten van het Bestuur van eind april 2016 geschreven. 
 
Mw. Tetenburg leest in de notulen dat zonnepanelen op huizen met monumentenstatus 
(zoals ons Park) niet toegestaan zouden zijn. Volgens haar is dat wel toegestaan. Het 
bestuur belooft dit nader uit te zoeken. 
 
Dhr. Van der Kolk vraagt: staat het vermogen nu niet meer in het jaarverslag vermeld? 
Dhr. Speld (accountant) antwoordt: het vermogen staat wel degelijk vermeld, alleen nu 
als één bedrag genaamd 'Algemene Reserve'. De splitsing in 'Inleggelden' en 
'Entreegelden' was iets uit het verleden dat niet meer relevant is. De nieuwe wijze van 
weergeven zult u kunnen zien in de jaarrekening van 2016. 
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Mw. Van Motman heeft als nieuwe bewoner niet de juiste stukken aangereikt gekregen. 
Ook bij Mw. Kaptein verliep de aanreiking van stukken via makelaars niet vlekkeloos. 
Dhr. Van der Zwet antwoordt dat het bestuur dit zal verbeteren. 
 
4. Kascommissie 
Dhr. Van den Brink leest namens de kascommissie de volgende verklaring voor: 
 

Hierbij verklaren ondergetekenden dat de kascommissie op donderdag 27 oktober 2016 
bij elkaar is geweest om de administratie over de periode van 1 januari tot en met 30 
september 2016 te controleren. Deze controle heeft plaatsgevonden in het 
Boer/Benjamins Trefcentrum, Park Rodichem 42 te Huis ter Heide. De ondergetekenden 
verklaren hierbij dat de administratie over de periode van 1 januari tot en met 30 
september 2016 in orde is bevonden. 
De kascommissie: mw. T.H.H. Beltman, dhr. G.F.H. Van den Brink, mw. C.I. de Geus  
 
Mw. De Geus treedt op eigen verzoek af als lid van de Kascommissie. De heer 
Veldhuizen en mw. Grijpma verklaren zich bereid de kascommissie te versterken. 
 
5. Begroting 2017 
De heer Speld geeft een toelichting. Deze kunt U terugvinden in de reeds rondgestuurde 
'Toelichting bij de Begroting Exploitatiekosten voor 2017' en de 'Nadere uitleg bij de 
begroting'. 
 
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen over de begroting 2017 
Mw. Van Motman heeft de cijfers vergeleken met 2015 en kan niet alles terugvinden. Zij 
heeft op verzoek ook het Meerjarenonderhoudsplan en de Toelichting daarbij ontvangen 
en zij vraagt waarom er voor 2017 € 12.000 begroot staat voor Kozijnen, ramen, deuren 
en luiken. Dhr. Brinkhorst (lid v.d. bouwcommissie) antwoordt dat elk jaar 2 á 3 deuren 
vervangen worden á € 3.000 per deur. Verder elk jaar 10 á 15 nieuwe luiken á € 275 per 
stuk. 
Verder vindt mw. Van Motman € 7.000 voor het grindproject aan de voorkanten van de 
huisjes veel geld. Dit zijin 14 deelnemers á € 500 per voortuintje. Dhr. De Jong 
antwoordt dat op de vorige ALV besloten is om iedereen die dit wil het nieuwe grind aan 
te bieden, dit om op den duur de voorzijden van de huizenblokken een meer gelijkvormig 
aanzien te geven. 
Mw. Van Motman wil nog meer vragen stellen maar de voorzitter zegt dat dit teveel tijd 
gaat kosten en nodigt mw. Van Motman uit om deze vragen op een ander tijdstip aan de 
penningmeester voor te leggen. Mw. Van Motman is het hier niet mee eens, zij wil dat 
de antwoorden op haar vragen aan alle leden bekendgemaakt worden. De voorzitter 
geeft aan dat deze antwoorden openbaar zullen zijn. 
 
Mw. Tetenburg vindt dat € 1500-2000 voor het kappen en herplanten van een boom te 
hoog  begroot is. Mw. Duenk antwoordt dat dit bedrag een grove schatting is. De kosten 
hangen erg af van de grootte van de boom en de plek waar hij staat. Het bedrag omvat 
ook de kosten van een nieuwe boom die verplicht geplant moet worden en de kosten 
van een kapvergunning. Het is een schatting aan de hoge kant dus misschien valt het 
mee. 
 
Mw. De Graaff wil een algemene opmerking maken, namelijk: wij als leden geven het 
bestuur een mandaat, en we moeten dan niet over alles willen meepraten. 
Dhr. Oostland vindt het jammer dat mw. Van Motman niet meer vragen mocht stellen. 
Dhr. Van den Brink zegt: de kascommissie heeft namens de leden de financiën 
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goedgekeurd. 
Mw. Tetenburg stelt dat de ALV het hoogste orgaan is en zij wil inzage in de offertes. 
Dhr. Van der Zwet antwoordt dat deze informatie ter inzage is. 
Mw. Van Motman vindt dat er niet goed begroot is, en veel te summier. Waarom kost het 
Parkbeheer € 65.000? Zij ziet de tuinmannen nooit. 
Dhr. Brinkhorst zegt dat iedereen zelf zijn oordeel maar moet vormen. 
 
7. Vaststellen van de begroting 2017 
Met grote meerderheid wordt de begroting 2017 aangenomen. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Dhr. Z. de Jong is herkiesbaar en stelt zich voor. Hij is sinds 2 jaar bestuurslid, was eerst 
secretaris en is sinds enkele maanden penningmeester. Dit bevalt hem goed, ook omdat 
hij vroeger als boekhouder gewerkt heeft. Hij wil hier graag mee doorgaan. 
Dhr. Van den Brink heeft als lid van de kascommissie dhr. De Jong meegemaakt en dat 
ging goed. Het lijkt hem toch zinvol om ook na te gaan of er andere geschikte 
bestuursleden zijn. 
Mw. Cobzaru vraagt aan dhr. De Jong wat zijn ambitie is. “De financiën op orde houden”, 
is zijn antwoord. Verder vraagt zij wie er over de offertes gaat. Antw: het gehele bestuur. 
En denkt dhr. De Jong eraan om de kosten laag te houden, want sommige bewoners 
hebben weinig geld. Ja natuurlijk, antwoordt dhr. De Jong, en hij geeft als voorbeelden 
dat het bestuur recentelijk een goedkopere schilder heeft gevonden en ook een bedrijf 
dat veel goedkoper het asfalt kan verbeteren. Mw. Cobzaru is tevreden met deze 
antwoorden. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze tellen de dames Beltman en De Graaff de stemmen. 
 
9. Uitslag van de bestuursverkiezing 
Er zijn 67 geldige stemmen uitgebracht waarvan 62 voor en 5 tegen. 
De heer De Jong is hiermee herkozen als bestuurslid. 
 
10. Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement 
Dhr. Van den Brink vraagt wat wordt bedoeld bij Art.6.n. met “onderhouden van de 
inpandige hemelwaterafvoer”. Antw.: dit zijn de zogenaamde “standleidingen” die lopen 
van de boven- naar de benedenwoningen. 
Dhr. Van den Brink vraagt n.a.v. Art.16.1.: als een tuintje wordt vervangen door een 
grasmat, mag beplanting die de moeite waard is dan blijven staan? Antw.: ja. 
 
Dhr. Van der Kolk stelt voor om de “inpandige hemelwaterafvoer” in het HHR te 
vermelden als kosten die voor rekening van de C.V. komen. 
Verder stelt hij voor om bij Art.4.e. de zinsnede “ca. 1 m. van de gevel” te vervangen 
door “tot aan de aansluiting van de gevel”. 
De bovenstaande twee voorstellen krijgen bijval. 
Verder merkt dhr. Van der Kolk op dat enkele letters van artikelen niet kloppen. Het 
bestuur is hiervan reeds op de hoogte en dit wordt gecorrigeerd. 
 
Mw. Meursing kondigt aan dat zij in een volgende ALV wil terugkomen op de maten van 
de dakramen. 
 
11. Stemming over het Huishoudelijk Reglement 
Er wordt gestemd over het gewijzigde HHR inclusief de twee voorstellen die dhr. Van 
der Kolk zojuist heeft gedaan. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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12. Ingekomen stukken 
 
Brief van dhr. Van den Brink 
Onveiligheid. Het bestuur is van mening dat het met de genoemde onveiligheid in het 
Park wel meevalt. Er vindt weinig diefstal plaats, en vandalisme komt waarschijnlijk niet 
van buiten het Park maar van binnen. 
Verlichting. Het bestuur is al bezig om de verlichting te verbeteren bij de trappen en op 
andere plekken. 
 
Hekken. Dhr. Van der Zwet stelt: Park Rodichem is gebouwd op een landgoed in het 
villadorp Huis ter Heide. Moeten wij dit mooie landgoed gaan ommuren met wat dan ook? 
En houden wij hiermee wie dan ook tegen? Hoe ver willen wij gaan? 
Maar dat is ook niet de bedoeling, stelt dhr. Van den Brink. Wel zou hij graag aan de 
kant van de Rembrandtlaan het hek van draadjes willen vervangen door harmonicagaas, 
om de inloop te bemoeilijken. En hij zou één van de uitgangen daar willen afsluiten. 
Dhr. Witteveen reageert hierop: de bedoelde uitgang is destijds gezamenlijk aangelegd 
om de vuilcontainer en de geparkeerde auto's aan de Rembrandtlaan beter te kunnen 
bereiken. Het hekje voldoet goed om mensen die hun hond uitlaten tegen te houden. 
Het moet hier geen concentratiekamp worden! Ook met een zwaarder hek kan inbraak 
toch wel gebeuren. 
Dhr. Van der Zwet belooft dat het bestuur ernaar zal kijken. 
Mw. Van Wonderen stoort zich eraan dat de toegangshekjes van het Park vaak niet 
gesloten worden. 
 
Extra camera's. Dhr. Van der Zwet antwoordt: Hier is al eerder naar gekeken. Om dit 
optimaal uit te voeren gaat heel veel geld kosten. Hiervoor is geen draagvlak. 
Dhr. Van der Kolk zou eerst willen uitzoeken wat de bedoeling is en wat de kosten dan 
worden. 
 
Glasvezel. Dhr. Van der Zwet antwoordt: het bestuur heeft dit uitgezocht. Glasvezel is 
op dit moment alleen maar mogelijk voor TV en niet voor telefoon en internet. De 
algemene kosten liggen tussen de € 2000 en € 4000, plus € 400 per woning. Dat is op 
dit moment geen haalbare kaart. 
Mw. Van Wonderen vraagt: ik heb kabel via KPN, maar betaal toch mee aan de 
gezamenlijke kabel via Ziggo. Is daar iets aan te doen? Antw.: nee, helaas niet. 
Dhr. Van der Knaap vraagt: is het niet handig om tegelijk met het vernieuwen van het 
asfalt alvast een nieuwe kabel te laten leggen? Antwoord van dhr. Van der Kolk 
(bouwcommissie): nee, want het asfalt wordt niet weggehaald, er komt een nieuwe laag 
bovenop. 
 
Beleidsplan Groen? Mw. Duenk antwoordt: het bedrag voor het Parkonderhoud op de 
begroting zal voortaan gespecificeerd worden, en er komt een Meerjarenplan Groen. De 
'schaduwdruk' die op sommige plekken in het Park ervaren wordt, heeft onze volle 
aandacht. Bomen die in slechte staat zijn en dichtbij een parkeerterrein of dichtbij 
huisjes staan, zullen worden gekapt. Dat kost wel even tijd want er moet eerst een 
vergunning van de gemeente komen. 
Mw. Twijnstra vindt: er wordt gesproken over geparkeerde auto's en huisjes, maar waar 
blijven de mensen? Geen zon in je huis is niet gezond! 
Mw. Duenk antwoordt: we zoeken oplossingen. Maar niet alles kan. Bij beuken kunnen 
bijvoorbeeld geen takken weggehaald worden want dan gaat de hele boom dood. 
 
Isolatie. Dhr. Van der Zwet antwoordt: Wij praten hier alleen over muurisolatie. Een 
optimale isolatie werkt alleen in combinatie met vloer- en dak-isolatie, die echter hier 
buiten vallen. Aan vloer-isolatie zitten nog al wat haken en ogen omdat in elke woning 
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de vloer en de toegankelijkheid van de kruipruimte anders is. 
Wij willen u als leden vragen om toestemming om een onderzoek op te starten m.b.t. de 
kosten van isolatie en de financiële consequenties voor de maandelijkse lasten. Als er 
wordt besloten tot gezamenlijke aanpak van isolatie, dan krijgen bewoners die zelf reeds 
hun muren hebben laten isoleren het betaalde bedrag vergoed, tenzij het woonrecht 
intussen in andere handen is overgegaan. 
 
Oplaadpunten voor elektrische auto's. Dhr. Van der Zwet bedankt dhr. Van den Brink 
voor het meedenken en belooft dit onderwerp nader uit te zoeken. 
 
Commissie Toekomst. Dhr. Van der Zwet: “Wij zullen samen met de heer van den Brink 
hierover van gedachten wisselen om het handen en voeten te geven en komen hier op 
de volgende ALV op terug.” 
 
Brief van de heren Leemhuis en Tolboom.  
Zij vragen vergoeding van de bekrassingen van hun auto's. 
Antw. van het bestuur: Het blijkt dat gedupeerden zelf deze zaak liever onderhands 
willen schikken met het bestuur, om de ophef klein te houden. Het bestuur kan hier niet 
in meegaan. Overwegingen: na anderhalf jaar waren er geen bekrassingen meer. Wij 
hebben zelfs overwogen om de hekken weg te halen. Na de laatste bekrassingen heeft 
de Politie de camerarecorder uitgelezen en toen bleek dat op 7 april 2016 de harde 
schijf was gecrasht. Op dat moment heel erg vervelend en dat is direct weer verholpen. 
De kritiek op de kwaliteit en de omvang van de beveiligingsinstallaties, daar is in het 
verleden geen financieel draagvlak voor gevonden. De verantwoordelijkheid voor 
veiligheid op de beschermde parkeerplaats ligt niet bij het bestuur, noch bij de 
vereniging. 
Er zijn opgaven van de kosten ontvangen van € 1.400,00 van dhr. Leemhuis en € 
1.709,56 van dhr. Tolboom met betrekking tot de laatste krasschade. In totaal dus € 
3.109,56. 
Mw. Van de Pol: “Meneer Tolboom heeft herhaaldelijk aan het bestuur verteld dat de 
camera niet werkte, maar het bestuur heeft hier niets mee gedaan. U hebt de heren in 
de kou laten staan. Daarom zijn ze naar SBS gegaan. Waarom hebt U niet menselijk 
gereageerd? Mijn auto was ook bekrast. Het bestuur is verantwoordelijk, maar het heeft 
nooit gereageerd!” 
Dhr. Van der Zwet: “U zegt nu onwaarheden. Direct na de krassen heeft het bestuur 
contact gelegd met de heren Tolboom en Leemhuis, er zijn verschillende gesprekken 
geweest. En verder: meneer Tolboom kon niet weten dat de camera niet werkte, 
niemand wist dat. Dhr. Tolboom heeft alleen gezegd dat het naar zijn mening geen 
goede camera was. Voor nog meer camera's is geen draagvlak in het Park.” 
Mw. Van de Pol stelt dat de camera's en de lampen verkeerd hangen. 
Dhr. Tolboom: “U hebt alleen gekeken maar niets gedaan.” 
Dhr. Van der Zwet vertelt dat er een nieuwe recorder is gekocht. 
Mw. Van der Kleij stelt: “we kunnen niet blijven betalen”. 
Dhr. Veldhuizen vraagt of dhr. Tolboom zelf iets heeft gedaan om krassen te voorkomen. 
Dhr. Leemhuis vertelt dat hij meer krassen heeft gehad die hij niet claimt. Hij claimt 
alleen de krassen die op de bewaakte parkeerplaats zijn ontstaan. Hij beklaagt zich 
erover dat dhr. Van der Zwet na de bekrassingen alleen maar heeft geluisterd.  
Mw. Cobzaru: “het bestuur heeft goed besloten om dit vooralsnog niet te betalen op 
kosten van de bewoners. Verzeker zelf je auto!” 
Mw. Kaptein meent: “je bent zelf aansprakelijk. Mensen voelen zich slecht gehoord. Je 
schept een precedent als de CV nu betaalt. Verbeter de bewaking zonder teveel kosten. 
Vergoed eventueel een symbolisch bedrag van € 100.” 
Mw. Van der Kleij pleit ervoor om voor één keer wel te vergoeden. Dat heeft een 
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preventieve werking naar de krasser, meent zij. 
Dhr. Van der Zwet vindt dat het dan lijkt op chantage. 
Mw. Van der Pol vraagt hoe hij dat bedoelt. 
Dhr. Van der Zwet: “ik bedoel, dan lijkt het op: wanneer we niet betalen, wordt er weer 
bekrast.” 
Mw. Van de Pol: “dit gaat mijn pet te boven. We zitten op een ander nivo.” 
Dhr. Leemhuis: “Ik ben wel verzekerd, maar bij schade raak je je eigen risico kwijt, en 
vandalisme is soms niet verzekerd. U als bestuur biedt een bewaakte parkeerplaats aan, 
maar hij is niet bewaakt. U onderhoudt het niet.” 
Mw. Draaijers: “Jammer zo'n lange discussie over € 3100. Kunt U als bestuur afstand 
nemen van de krassers?” 
Mw. Nas: “als iemand brand sticht, gaat hij zelf staan kijken. Dus krasser, laat het weten!” 
 
Vervolgens is er schriftelijk gestemd over vergoeding van de genoemde € 3.109,56. 
Uitslag: 21 voor, 45 tegen. Het voorstel om te vergoeden is daarmee verworpen. 
 
Mw. Van de Pol: “ik wil de voorstemmers bedanken. En ik heb een suggestie aan het 
bestuur: haal het hek, de camera en de verlichting weg en geef de opbrengst aan de 
heren Tolboom en Leemhuis.” 
Dhr. Tolboom: “Ik hoop dat de tegenstemmers bekrast worden!” 
 
Brief van mw. Star en brief van mw. Tetenburg, punt 3 (over stoken) 
Antw. van het bestuur: Overlast in welke vorm dan ook is geen goede zaak (ook volgens 
het HHR art. 17). Het is belangrijk om het als goede buren niet zover te laten komen, of 
wij nu binnen of buiten het park wonen. In uw geval is het juist dat er een periode 
enthousiast en overdadig is gestookt. Dit in combinatie met de overgevoeligheid van uw 
luchtwegen hebt u een terechte klacht en daar hebben wij als bestuur ook direct op 
gereageerd. Na gesprekken van de betrokken bewoners met elkaar, met het bestuur en 
met buurtbemiddeling is het stookgedrag al langere tijd genormaliseerd. Dat is ook de 
mening van Mevrouw Star. 
Het is onmogelijk om in een geschil voor twee partijen een oplossing van 100% te 
vinden, dus er moet water bij de wijn. Dat moet wel van beide kanten komen.  U vraagt 
toch om een totaal stookverbod voor buitenkachels, vuurkorven, fakkels en 
buitenkaarsen voor het gehele park. 
Wordt er in ons park nu wel zo overdadig gestookt? Misschien praten wij over een 
handjevol bewoners dat sinds jaar en dag zo nu en dan voor de gezelligheid een 
vuurkorf en/of kaarsen brandt. Moet nu een ieder door dit incident de dupe worden? 
Wij hebben begrip voor uw gezondheidssituatie. Nog even voor de duidelijkheid: het 
flyeren deur aan deur was geen chique actie en zeker geen initiatief van het bestuur. 
Maar eenieder kan en mag op internet zoeken naar gegevens om zijn of haar zaak te 
onderbouwen. Organisaties zoals het Astma Fonds, de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de Vereniging Milieudefensie zijn ook bekend bij de overheid, maar toch geldt 
in de gemeente Zeist Artikel 5:34 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) dat  
niet verbiedt verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke. Evenmin als 
sfeervuurtjes zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden 
verbrand. Ook is toegestaan vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen 
gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert. 
Wij zijn geen vakantiepark waar wellicht andere regels gelden, maar een woonwijk. Wij 
wonen hier zelfstandig, net zoals buiten het park. Wij hebben helaas al genoeg regels in 
ons park. Moet wij ons dan strenger opstellen dan de genoemde Algemene Plaatselijke 
Verordening van Zeist? 
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Dhr. Van den Brink vraagt: “gaat het alleen om fakkels en korven buiten?” Antw.: nee, 
ook binnen. 
Mw. Tetenburg: “Over stoken zijn rechtszaken gevoerd op verschillende parken in 
Nederland. De overheid wil dat parken een voorbeeld stellen aan de rest van Nederland. 
Wij hebben in ons park privaatrecht, wij mogen de regels van de gemeente aanscherpen. 
Op een ander park is door een rechter in een hoger beroepszaak een stookverbod 
gegeven aan 20 mensen. Meerdere gemeentes staan vuurkorven e.d. niet toe. 25% van 
de vervuiling komt hierdoor. We kunnen tot een compromis komen, bijv. op sommige 
dagen wel stoken.” 
Dhr. Veldhuizen: “Ik vind dat er deze middag een onaangename sfeer hangt. De brief 
van mw. Tetenburg is beledigend voor het bestuur en de bewoners. Zij zegt wat wij 
moeten doen. 
Mw. Cobzaru: “Dit is een serieuze zaak, vergiftigde stoffen zijn slecht. Maar er zijn 
genoeg milieuwetten tegen uitstoot.” 
Dhr. Oostland is blij met de brief van mw. Tetenburg. Is het ermee eens dat er een 
slechte sfeer hangt. Het is een keus tussen gezelligheid, gezondheid en overlast. 
Mw. Van der Kleij: “er is buurtbemiddeling geweest, dan moet er waarde gehecht 
worden aan de uitkomst. De overlast is afgenomen.” 
 
De voorzitter stelt voor dat we erover stemmen of we regels willen stellen aan het stoken 
van hout. Dus niet een totaal verbod. 
Mw. Kaptein vraagt: “als we nu ja stemmen, zijn we het dan bij voorbaat met die regels 
eens?” Dhr. Van der Zwet: “nee, we stemmen er nu alleen over of we zullen uitzoeken 
welke regels er kunnen komen.” 
 
Er wordt gestemd en een grote meerderheid stemt vóór het uitzoeken van regels m.b.t. 
houtvuurtjes binnen en buiten de woningen. 
Dhr. Oostland en mw. Tetenburg bieden aan om mee te werken aan het uitzoeken. 
Dhr. Bijsterbosch meldt dat hij het eens is met de beslissing. Hij is bereid om hierover 
verder te praten. 
 
Brief van mw. Tetenburg voor zover nog niet besproken 
Antwoorden: (Half-)jaarverslagen worden niet gemaakt. De samenstelling van het 
bestuur is bekendgemaakt in de BvB van eind april 2016. 
Bouw- en groencommies zijn ondersteunend. Er wordt geen schriftelijk verslag van 
uitgebracht. 
Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. Gegadigden kunnen zich melden 
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens het spreekuur. Wij zijn heel blij met de kennis 
van dhr. De Jong als boekhouder. 
Mw. Tetenburg bedankt het bestuur voor de antwoorden. 
 
Brief van dhr. Knot 
Vraag over het asfalteren. Antwoord: In 2010/2011 is er inderdaad een nieuwe laag 
asfalt op het bestaande asfalt aangebracht. Dat was toen ogenschijnlijk een goedkope 
oplossing, maar het had helaas geen lange levensduur. Wij hebben diverse offertes 
aangevraagd bij zeer gerenommeerde wegenbouwers. De keuze is gevallen op 
Meijerink Wegenbouw uit Bilthoven. 
 
Brief van mw. Snel 
Vraag over nieuwe drempels op de geasfalteerde wegen. Antwoord: daar is zeker bij stil 
gestaan. Waarschijnlijk zullen het reflecterende drempels worden. Wij houden rekening 
met de verlichting en ruimte voor de fiets. 
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13. Rondvraag 
Mw. Kaptein zou wel geld op de begroting willen zetten voor de mensen van commissies 
en dergelijke, en ze bedankt deze mensen daarvoor. 
 
Dhr. Knaap heeft een oorkonde opgesteld als dank voor de appelplukkers oftewel 
boomgaardiers. Deze zijn helaas al vertrokken, daarom vraagt dhr. Knaap of het bestuur 
het aan hen wil overhandigen, met dankzegging voor de vele jaren trouwe dienst. Het 
bestuur belooft dat te zullen doen. 
 
14. Sluiting 
Om 17.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


