
Notulen bestuursvergadering Buurtvereniging Bergkwartier.

dd. 11-06-2020

Aanwezig ; Roel , Rik , Martijn , Tjeerd en Ronald

1. Opening

Roel opent de vergadering op de locatie  Vlindertuin.

2. Vaststellen agenda

Gelijk wordt de agenda vastgesteld en goedgekeurd.
Tijdens dit punt wordt ook even de actiepuntenlijst van de vorige vergadering even 
doorgenomen.

Tjeerd heeft het maken / ontwerpen van het logo uitbesteed aan een kennis.
Hij hoopt dit binnenkort te kunnen afronden.

Martijn gaat met een afgevaardigde van de Vlindertuin binnenkort naar de bank om 
de zaken mbt de tenaamstelling van de beide rekeningen te regelen.

Het ledenbestand en de contributie is een doorlopend proces. Ronald en Martijn 
houden regelmatig contact of de inschrijvingen in gelijke tred gaan met de 
betalingen.

3.Binnengekomen post

De aanmeldingen voor de Buurtvereniging komen druppelsgewijs binnen.
We kijken over 2 weken bij de volgende vergadering hoe we er qua aantal voorstaan.
Dan gaan we ook kijken of we nog wat gerichter gaan werven om meer mensen over 
de streep te trekken.

Ook heeft Roel contact gehad met de Katrien van de Buurtvereniging Raambuurt.
We mogen , mocht het een keer zo uitkomen , incidenteel gebruikmaken van hun 
thuisbasis in de Raambuurt.
Er zal toch ook wat overleg nodig zijn om bij de Geluidsoverlast kwestie die buurt er 
bij te betrekken.

4. Huishoudelijk regelement , notaris en statuten.

Martijn gaat binnenkort nog even na of we onze rekening op naam van de 
Buurtvereniging kunnen en mogen zetten.
De naam  M. Smit op het pasje is volgens enkele bewoners te verwarrend.
We gaan kijken of hier iets aan te doen is.

Er zijn geen op- of aanmerkingen meer op de statuten en op het Huishoudelijk 
regelement.
Ze staan nu beiden op de site.
5. Korte termijnacties naar de bewoners.



Roel gaat alle telefoonnummers in een groepsapp zetten.
Er gaat duidelijk aangegeven worden dat het geen app is voor discussies maar voor 
korte mededelingen van ons uit naar de leden toe.

Het idee wordt geopperd om een Facebook pagina te gaan openen / ontwerpen om 
zo ook via de moderne social media in contact te blijven met de buurt.
Ronald ( samen met Bouwina ) zal zich hier mee gaan bezig houden.

Op de volgende vergadering gaan we kijken hoe we er voor staan met betrekking tot 
het aantal aanmeldingen.
Dan gaan we ook kijken of we meer gericht moeten gaan werven in de richting van 
de mensen die nog geen lid zijn geworden.

Het wordt nu echt tijd voor een evenementen commissie.
Een commissie die activiteiten gaat organiseren voor en met de leden.
Er moet iets gebeuren richting de buurt. Misschien een borreluurtje op zijn 
Amerikaans.
In contact blijven met de mensen. Uiteraard alle regels mbt Corona in acht nemen.
De volgende vergadering gaan we kijken wie deze kar wil gaan trekken namens ons.
Ronald geeft aan dit wel te willen oppakken.

6. Buurtvereniging Binnenstad.

Rik en  Tjeerd vertegenwoordigen ons hierin.
De statuten van die Buurtvereniging zijn inmiddels ook klaar.
De contacten met deze vereniging lopen.

7. Commissies Verkeer en Motormuizen.

De commissie Verkeer is in wording.

Er lopen contacten met mensen van de gemeente.
Tjeerd heeft ook contact gehad met Jan Webbink over de verkeersstroom op dit 
moment.
Het is nu nog steeds een heel verwarrend verhaal.
Borden worden geplaatst en weggehaald.
Het zogenaamde Showverkeer is echt een doorn in het oog van veel 
buurtbewoners.
Onduidelijke regels qua eenrichtingsverkeer etc.
Komt er een afsluiting van onze buurt door een beweegbare paal en zo ja wanneer ?
Twee bedrijven in deze buurt zijn sowieso al geen voorstander van dit plan.
Dit zijn de fa. Assendorp en Sam & Kiki.
Tjeerd en Rik , de  2 bestuursleden die deze kar trekken , zullen gaan praten met 
Frans jr. van  de fa. Assendorp en met iemand van Sam & Kiki om eens te kijken of 
er een mogelijkheid is om hier uit te komen.
Het is van belang dat deze 2 bedrijven ook hier in mee kunnen gaan.



De commissie Motormuizen.

Het betreft hier duidelijk een lange termijn visie.
Uit de voorlopige metingen is gebleken dat ongeveer 10 % van de motoren 
geluidsoverlast veroorzaken. Het is slecht te meten.
Van belang is om draagvlak te creeeren in de buurt , de Raambuurt , de Welle ,   bij 
gedeputeerden en in de Gemeenteraad.
Ook moeten we gebruik maken van de contacten die misschien Marcel en Anton 
hebben.
Dit zal een langdurige geschiedenis kunnen gaan worden maar wel een punt wat we 
blijven agenderen en aanpakken.

8. WVTTK en rondvraag.

We besluiten om minimaal 250 euro in kas te houden.
De mensen die kleine bedragen hebben voorgeschoten zullen terugbetaald worden 
door Martijn.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

ACTIEPUNTENLIJST :

Tjeerd houdt zich bezig met het logo van onze vereniging.

Martijn gaat kijken naar de tenaamstelling rekening en die van de Vlindertuin.

Ronald en Martijn houden het ledenbestand icm de betalingen in de gaten.

Groepsapp en Facebook.

Evenementencommissie.

Commissie Verkeer en Motormuizen doorlopend proces.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 25 juni om 20.00 uur.
Dit zal ook de laatste zijn voor de vakantie.

We gaan dan ook even noteren wie wanneer op vakantie is.


