Verslag van de
Algemene ledenvergadering Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Dinsdag 4 september 2007

Algemene vergadering Vogelbuurt Bewoners Vereniging
Namens het bestuur: C.Teeuw 611857 / M. v.d. Berg 617830
G.D.Draaijer 419621 / M.Hooimeijer 632877

Dinsdag 4 september 2007
In de grote zaal van buurtcentrum ‘De Kolk’ te Ede, aan de Schaapsweg 7a.
Aanvang: 19.30 uur
Voor de vergadering is er gelegenheid tot het betalen van contributie.
Aantal deelnemende personen: 32 (excl. bestuursleden)
De belangstellenden werden door mevrouw Doortje van der Put gastvrij ontvangen en van
koffie voorzien. De zaal en de drankjes werden welwillend aangeboden door het Buurtbeheer,
waarvoor onze dank
AGENDA
1. Opening met bijzonder welkom
- Huishoudelijke mededeling/ registratie en dranken
De voorzitter heet alle belangstellenden welkom, en in het bijzonder de gastsprekers
Paul Zoeteman (Buurtcoördinator), Willem Nijssen (Integraal Wijkbeheer), Willem Bekken
(Wijkagent) en Mario Willems (Woonstede).
De belangenvereniging Kroonwijk werd vertegenwoordigd door de heer Laurens Feenstra.

2. Informatie over Vogelbuurt
Project en sanering Gasfabrieksterrein uitleg Wijkbeheer Paul Zoeteman Multifunctioneel
gebouw / Brede school
Stand van Zaken: Op hoofdzaken zijn de beslissingen genomen. Op de maquette en de plattegrond is
te zien hoe de inrichting eruit ziet. Voor de invulling van details is nog overleg mogelijk. Dit overleg
wordt gevoerd tussen de projectleider (dhr. Jansen) en vertegenwoordigers van de besturen van
Kroonwijk en Vogelbuurtbewonersvereniging. Volgens de planning beginnen de werkzaamheden
begin 2008. Om te beginnen met de aanleg van het fietspad en het trapveldje.
Vraag uit de zaal: Zal de parkeerdruk in de Vogelbuurt toenemen door de inrichting van het
Gasfabrieksterrein?
Antwoord: Het terrein wordt ingericht volgens de gangbare norm voor het aantal parkeerplaatsen per
woning. Dat moet voldoende zijn.
Vraag uit de zaal: Waar moeten in het vervolg de honden worden uitgelaten?
Antwoord: Niet bekend, maar deze vraag zal worden voorgelegd aan de projectleider.
Project School en Partners
Dit project zal een gemeenschappelijke oplossing bieden voor

- CNS-basisschool Groen van Prinsterer
- Buurtcentrum De Kolk
- Koorschool Midden-Gelderland
- Welstede Buitenschoolse Opvang
- Peuterspeelzaal ’t Onderdeurtje
- Wijkteam
- Sportservice-Ede.
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De Vrije School die eerder als partner zou deelnemen is gestopt met hun deelname.
Het project bevindt zich nog in een beginfase. Men is gestart met een Klankbordgroep om de
communicatie met de omwonenden zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze klankbordgroep zitten
naast een vertegenwoordiger van de projectgroep ook vertegenwoordigers van Welstede, Vogelbuurt
en Indische buurt. Verder wordt er een nieuwsbrief huis aan huis verspreid onder de naam:
&EN-Nieuws. Deze nieuwsbrief is ook opgenomen via de website www.ede-west.nl.
Projecten Willem Nijssen Veiligheid en voorzieningen leefbaarheid
De heer Nijssen is projectleider voor de opzet en realisatie van een aantal wijkverbeteringen
(veiligheid en leefbaarheid) in Ede West, waarvoor door de gemeente eenmalig € 150.000 is
uitgetrokken. Dit moet worden verdeeld onder 6 buurten zodat er voor de Vogelbuurt € 22.000
beschikbaar is. Een gedeelte daarvan is besteed aan het opknappen van de kinderspeelplaats in de
Kroonwijk. Vanuit de Vogelbuurt is tot dusver voorgesteld als verbeteringen:
- afsluitbaar hek rond het terreintje achter de oneven kant van de Zwaluwlaan
- plaatsen van bankjes op verspreide plaatsen in de Vogelbuurt
Het is de bedoeling dat een en ander dit jaar nog in gang zal worden gezet.
De bewoners worden opgeroepen om hun ideeën op dit gebied kenbaar te maken aan het bestuur van
de VBV, die zal zorgdragen voor een juiste verdere behandeling. Het centrale punt voor het
aanleveren van informatie is het:
Secretariaat VBV, Zwaluwlaan 22, 6713 BE, Ede. E-mailadres: gdraaijer@orange.nl
Opmerking uit de zaal: Kritische opmerkingen over het hek: het terreintje wordt nu ook gebruikt voor
spelende kinderen.
Antwoord: Er moet voldoende draagvlak zijn voor het plaatsen van een hek. Wellicht kan met een
vorm van sleutelbeheer toch verschillende wensen op elkaar worden afgestemd.
Functie wijkagent
Willem Bekken, onze wijkagent, legt uit dat iedereen met lastige situaties in de buurt dit kan melden
bij de Wijkpost (Hakselseweg). Daarna zal er actie worden genomen om tot een oplossing te komen.
Bij gerezen geschillen bestaat ook de mogelijkheid om door mediatie tot normalisering van situaties te
geraken.
Woonstede in Vogelbuurt
De heer Mario Willems is woningconsulent voor de Vogelbuurt en als zodanig vanuit de
woningbouwvereniging Woonstede het aanspreekpunt voor de buurt. Woonstede heeft een budget
uitgetrokken om door de buurt georganiseerde activiteiten die de leefbaarheid bevorderen te
ondersteunen. Dat heet nu bewonersparticipatiebeleid. Er is een leefbaarheidfonds beschikbaar van 3
ton per jaar (voor geheel Ede). Voor verdere informatie zie ook de website: www.woonstede.nl . Er
wordt gestreefd naar meer maatwerk op het terrein van bestuurskosten en bewonersactiviteiten. Alle
bewoners kunnen meedoen, mits er minimaal 10 huurders bij betrokken zijn. Woonstede maakt ook
deel uit van het Integraal Wijkbeheer, om de samenhang te vergroten en problemen op te lossen.

pauze met koffie / drankje
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3. Bestuurlijk
- Afscheid van Stef van der Klok.
Stef heeft wegens zijn overladen agenda besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen, maar blijft als
adviseur beschikbaar. Hij wordt door de voorzitter vriendelijk bedankt voor zijn inspanningen. In zijn
plaats is Gerard Draaijer intussen als secretaris benoemd.
- Kandidaten bestuur.
Als nieuw bestuurslid is bereid gevonden: mevrouw Eef Koolmees. Zij wordt met algemene stemmen
gekozen.

4. Kas en Decharge
Het Financieel verslag 2006 is door de kascommissie in orde bevonden, bij monde van mevr. van der
Lugt. Daarna wordt de jaarrekening door de vergadering goedgekeurd.
Het voorstel van het bestuur om met dezelfde kascommissie ook volgend jaar te werken wordt door de
vergadering overgenomen.

5. Verslagen
- Jaarverslag 2006
Het jaarverslag 2006 wordt door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering.
Tijdens de behandeling van het jaarverslag komt ook de Kroonwijk ter sprake. Dit is een deel van de
Vogelbuurt zoals deze door de Gemeente is vastgesteld. De Kroonwijk heeft een eigen
belangenvereniging. Met het bestuur daarvan worden door onze vereniging contact opgebouwd en
onderhouden.
De begroting 2008 is eenvoudig van opzet en wordt goedgekeurd door de vergadering.
Het werkplan 2008 is wegens de korte geschiedenis van de vereniging nog niet beschikbaar,
Het huishoudelijk reglement is een praktische uitwerking van een aantal afspraken aansluitend bij de
statuten van de vereniging. Door de vergadering worden 2 zaken gesignaleerd:
• Artikel 5: Bij de contante betaling van de contributie is deze avond geen kwitantie afgegeven.
• Artikel 9: Volgens dit artikel zou de voorzitter nu moeten aftreden. Dat is echter niet het
geval.
Op beide punten zal het bestuur zich beraden en een beslissing nemen.

6. Inbreng / Vragen
Vraag uit de vergadering: Houdt het bestuur zich ook bezig met het tegengaan van verloedering van
de buurt?
Antwoord: Jazeker; in voorkomende gevallen zal ook het integraal wijkbeheer worden ingeschakeld.
Ook is het mogelijk om bij slechte verstandhouding tussen bewoners een mediator in te schakelen om
een oplossing te zoeken voor de gerezen problemen.
Vraag uit de vergadering: Kan er ook iets gedaan worden aan het achterstallige tuinonderhoud van
sommige bewoners?
Antwoord: Het bestuur zal dit nagaan. Dit kan mogelijk via Woonstede worden verbeterd.

7. Dankwoord en Sluiting
De voorzitter bedankt alle leden voor hun interesse en bijdragen en sluit de vergadering.

Nota Bene : Zie de mededeling van de penningmeester op de volgende pagina.
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Verzoek van de penningmeester:
Gaarne maken wij de leden die nog geen contributie over 2007
hebben betaald (€ 5,-), erop attent om op korte termijn deze betaling te
regelen. Dit kan op de volgende wijze:
• Overmaken op banknummer 11.72.81.840 t.n.v. Vogelbuurt
Bewoners Vereniging te Ede
• Contant betalen bij de penningmeester Wulplaan 7 te Ede.
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