Notulen van de korte bestuursvergadering in de openlucht
Buurtvereniging Bergkwartier
dd. 15-05-2020
Aanwezig : Roel , Martijn , Rik , Tjeerd en Ronald
1. Opening.
Deze tweede vergadering in de openlucht wordt door Roel geopend door alle aanwezige
bestuursleden van harte welkom te heten.
2. Vaststellen agenda.
De ingebrachte agenda wordt zonder op – of aanmerkingen vastgesteld.
3. Binnengekomen post.
Diverse e-mails met notaris Brummelhuis zijn ontvangen in de afgelopen periode.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het moment dat op 5 mei jl.de definitieve statuten zijn ondertekend.
Roel en Rik waren live bij dit moment aanwezig.
Er zijn wat verslagen van de diverse besturen / buurtverenigingen van de binnenstad
binnengekomen.
Deze zijn door Tjeerd en Rik bijgewoond. Uit de diverse overleggen is nu naar voren gekomen dat
iedere vereniging slechts 1 afgevaardigde stuurt. Dit zal voor ons bestuur Tjeerd zijn.
Mocht dit op termijn toch weer naar 2 personen gaan dan sluit Rik zich graag hierbij aan.
Marcel heeft bij de gemeente een brief ingediend waarin hij zijn ongenoegen heeft geuit omtrent het
vele lawaai wat motoren op de rijksweg veroorzaken.
De gemeente heeft dit jammer genoeg afgewimpeld.
We gaan kijken hoe we dit als bestuur meer kracht kunnen bijzetten.
Uiteraard zijn we het wel met Marcel eens.
4. Huishoudelijk regelement , notaris en statuten.
De notaris heeft ons opnieuw bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.
De eerste keer was toch niet helemaal conform de regels gegaan.
Inmiddels is de nieuwe , juiste , inschrijving bij ons binnengekomen.
Helaas kost het ons nogmaals 50 euro voor de hernieuwde inschrijving.
Martijn heeft inmiddels voor de Buurtvereniging een bankrekening geopend waar de contributie op
overgemaakt kan worden.
Ook is er nu een aparte rekening voor de Vlindertuin geopend.
De laatste versie van de Lidmaatschapsbrief wordt door een ieder goedgekeurd.
Roel zal er deze dagen ook nog eens naar kijken en dan doorzetten naar Ronald.
Ronald zal deze brief kopiëren.
De bedoeling is dat we zaterdag 23 mei deze brief huis aan hus gaan verspreiden.
Er wordt zelfs geopperd om bij iedereen aan te bellen en de brief persoonlijk te overhandigen om zo
een grotere impact te krijgen.

De statuten zijn inmiddels op 5 mei definitief geworden door ondertekening bij notaris Brummelhuis.
Roel en Rik waren hierbij aanwezig.
Rik heeft een goed concept Huishoudelijk regelement gemaakt.
Ook staat er inmiddels een apart stukje m.b.t. de Vlindertuin vermeld.
Wanneer er geen opmerkingen meer komen zal Roel ze op de site zetten in afwachting van
bekrachtiging tijdens de ALV.
5. Korte termijn acties naar de bewoners.
Op 23 mei zullen de lidmaatschapsbrieven naar de bewoners gaan.
Roel gaat eens informeren of er subsidie los te peuteren is bij de gemeente voor de kosten van
oprichting van onze buurtvereniging.
Het eerste speerpunt van onze buurtvereniging zal zijn Verkeersoverlast in de ruimste zin van het
woord. De overlast bestaat voornamelijk over lawaai en over het zogenaamde showverkeer door
onze buurt heen.
Dit roept een hoop onvrede onder de bewoners op.
We moeten dit gaan aankaarten en dan vooral benoemen de teruggang van de leefbaarheid in het
Bergkwartier maar ook zeer zeker de fijnstofproblematiek in dit plaatje meenemen.
6. Rondvraag.
Geen bijzonderheden.

Actiepunten……..
Tjeerd gaat zich nog bezighouden met het ontwerpen van ons logo.
Roel gaat nog eens informeren of we iets terug kunnen krijgen van onze oprichtingskosten.
Ronald gaat de lidmaatschapsbrief kopiëren.
Zaterdag 23 mei zal de brief in de buurt verspreid gaan worden ( al dan niet in de brievenbus of
d.m.v. aanbellen )
Eerste speerpunt zal zijn Verkeersoverlast wat ten koste gaat van leefbaarheid en de
fijnstofproblematiek
De volgende vergadering is nog niet vastgesteld.

