
Notulen van de bestuursvergadering in de openlucht 
 
Buurtvereniging Bergkwartier 
 
dd. 29-05-2020 
 
Aanwezig : Roel , Rik en Ronald 
 
1. Opening 
 
De vergadering wordt geopend door Roel 
Hij geeft even aan dat we normaal gesproken om de donderdag vergaderen. 
De aanvangstijd van de vergadering wordt sowieso verschoven naar 20.00 uur. 
De eerstvolgende is dus op donderdag 11 juni aanvang 20.00 uur  
 
Er zijn vanavond een paar puntjes die toch even besproken moeten worden en waar actie op 
gezet moet worden. 
 
2. Aandachtspunten. 
 
Allereerst meldt Ronald dat er tot nu toe 22 leden zich aangemeld hebben. 
Dit is het aantal waarbij wij als bestuur niet zijn meegeteld. 
Tot nu toe is dit ongeveer 20 % van het aantal huishoudens in de buurt. 
We spreken af om dit nog even een week door te laten gaan en dan opnieuw de stand van 
zaken op te nemen. 
Dan zullen we bekijken of een tweede wervingsronde nodig is. 
Ronald zal binnenkort de aanmeldingen bij Martijn afgeven om te kijken of de gelden 
daarmee gelijk lopen.  
Een veel gehoord iets bij de aanmeldingen is dat men zich bevreemd over de tenaamstelling 
van de rekening. 
Roel en Martijn gaan bekijken of de rekening op naam van BVBERGKWARTIER oid. kan. 
De tenaamstelling M. Smit schept verwarring. 
 
Tjeerd en Rik zullen ons toch samen gaan vertegenwoordigen in de overige overleggen met 
Gemeente en andere Buurtverenigingen. 
In eerste instantie kon dit maar met 1 persoon. 
Dit is inmiddels bijgesteld. 
 
De tijd is nu aangebroken om commissies in het leven te gaan roepen. 
Er zijn inmiddels al 2 commissies. 
Iedere commissie zal aangestuurd worden door 1 of 2 bestuursleden. 
De commissie dient uitgebreid te worden met buurtbewoners die de bestuursleden gaan 
ondersteunen. Het kan dan ook niet zo zijn dat al het werk op de nek van de bestuursleden 
terecht komt. Dit zou ook ten koste gaan van de kwaliteit. 
Er is ook voldoende kennis onder de bewoners waar we gebruik van kunnen maken. 
 
 



De eerste commissie is die die zich bezig houdt met het geluidsoverlast van de motoren op 
de Rijksweg. Stad in en stad uit. Brug op en brug af. 
Marcel Wendrich heeft al een brief hierover gezonden naar de gemeente en er lopen al wat 
acties zoals het turven van de motoren. 
Roel zal deze commissie gaan begeleiden. 
 
De andere commissie is die die zich gaat bezig houden met het Verkeersplan. 
Kort omschreven ….als de afsluiting Zandpoort , Menstraat etc door een zogenaamde 
beweegbare paal. 
Hier zijn al wat geruchten over gehoord en genoemd door oa Jan Webbink. 
Rik en Tjeerd zullen deze commissie gaan aansturen. 
Zij zullen hier ook buurtbewoners bij gaan betrekken die ook hun ideeen daarover hebben. 
 
Roel heeft ook nog geinformeerd bij Esther Lagendijk om de oprichtingskosten terug te 
krijgen van de Gemeente. 
Antwoord was dat er al een bedrag van 250 euro is gegeven aan Anton voor de opstart van 
deze Buurtvereniging. 
Er wordt maar eenmalig een bedrag per vereniging uitgekeerd. 
Ronald zal eens kijken of wanneer we de vereniging opslitsen en / of uitbreiden er toch nog 
wat geld beschikbaar kan komen vanwege die uitbreiding. Het is dan weer een nieuwe 
vereniging. 
Ook kunnen we in dat kader eens kijken of we het Bergkerkplein en de Bergstraat warm 
kunnen maken voor deelname. 
Wel wordt er nu aangegeven dat de huidige buurtvereniging eerst goed op de rails moet 
staan voordat we aan wat voor uitbreiding dan ook gaan denken. 
 
Roel buigt zich ook nog even over de brief van de gemeente aan de bewoners mbt de wijze 
waarop het verkeer de komende tijd door de buurt wordt geleid. 
 
Actiepunten. 
 
Tjeerd houdt zich bezig met logo. 
 
Roel en Martijn gaan kijken voor een andere tenaamstelling van de rekening. 
 
Ronald en Martijn gaan het ledenbestand bekijken. Inschrijving en betaling. 
 
Roel gaat zich bezighouden met de commissie geluidsoverlast door motoren. 
 
Tjeerd en Rik gaan de commissie Verkeersplan in het leven roepen. 
 
 
 
DE VOLGENDE VERGADERING IS OP DONDERDAG 11 JUNI OM 20.00 UUR !!! 
 


