
Verslag Algemene ledenvergadering  

Bewonersvereniging Laan van Vredestein, 16 mei 2013 

Aanwezig zijn de bewoners van de Laan van Vredestein 33, 35, 42, 43, 53, 57, 65, 82, 87, 93, 123, 

126, 131, 134, 135, 149, 153 en van de Oude Haagweg de bewoners van nr. 154 

1. Opening 

Aad heet iedereen van harte welkom 

2. Mededelingen bestuur 

Aad deelt mee dat de firma Sterk die de beglazing in onze buurt regelmatig vernieuwt, een nieuw 

adres heeft: Vrij Harnasch 114 D, 2635 BZ in Den Hoorn. Het telefoonnummer is ongewijzigd 070-

3233045. Dit nieuwe adres zal op onze website in het woonwenkenboek worden opgenomen 

(www.laanvanvredestein.nl).  

Aad meldt dat het bestuur de intentie heeft de contacten met het Wijkberaad Houtwijk te 

intensiveren en dat voornemen te bespreken met Ramon Meesters, voorzitter van het Wijkberaad en 

bewoner van onze buurt. Op die manier verwachten we sneller op de hoogte te raken van 

ontwikkelingen die voor onze buurt van belang zijn en we verwachten via het Wijkberaad wensen 

vanuit de buurt op het gebied van de infrastructuur en het leefklimaat sneller te kunnen realiseren. 

Onze wijk bestaat dit jaar 25 jaar. Dat wordt gevierd met een lustrumfeest dat wordt gehouden op 

zaterdag 14 september aanstaande. 

3. Notulen ALV 23 april 2012 

De notulen van de Algemene ledenvergadering 2012 worden zonder op- of aanmerkingen 

vastgesteld. Naar aanleiding van dat verslag geeft een van de bewoners het advies om eerst goed de 

subsidiemogelijkheden (zowel landelijk als gemeentelijk) te onderzoeken alvorens tot aanschaf en 

plaatsing van zonnepanelen over te gaan.  

4. Financieel overzicht en verslag kascommissie 

Aad vertelt dat Henk Landman de kascontrole heeft verricht en bedankt hem hiervoor. Aad leest het 

verslag van de kascontrole voor waarin wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. 

Penningmeester Dirk-Jan de Lange geeft een toelichting op het financieel overzicht 2012 en 

concludeert dat het financiële resultaat van zowel de garagehouders als van de algemene vereniging 

positief is. De algemene vereniging heeft een buffer van € 1900. Dat is voldoende voor de reguliere 

activiteiten van de vereniging en het stelt ons in staat om het buurtfeest dit jaar in verband met het 

lustrum wat grootser te vieren. De contributie hoeft daarom niet te worden verhoogd. Besloten 

wordt deze te handhaven op € 11,50. Dirk-Jan geeft aan dat we van de bewoners van de 114 

woningen jaarlijks gemiddeld ongeveer 87 contributiebetalingen ontvangen. Gelet op het vrijwillige 

karakter van deelname aan de vereniging, is dat geen slecht resultaat.  

De vergadering verleent de penningmeester decharge.  

http://www.laanvanvredestein.nl/


5. Samenstelling bestuur 

De vergadering stemt in met voortzetting van de huidige samenstelling: 

Aad Allaart, LVV 42: voorzitter 

Wim Punter, LVV 126: secretaris 

Dirk-Jan de Lange, LVV 93: penningmeester 

Ria Zoutendijk, LVV 123: algemeen lid 

Tjerk Heringa, LVV 131: redactie en algemeen lid.  

Aad deelt mee dat Tjerk de vergadering vanwege werkzaamheden buiten de stad vanavond niet kan 

bijwonen. Ook kan hij de reguliere bestuursvergaderingen niet altijd bijwonen. Mede daardoor willen 

we graag nog een algemeen lid aan het bestuur toevoegen. Aad nodigt de aanwezigen uit zich 

hiervoor aan te melden.  

6. Verslag diverse activiteiten 

Aad vertelt dat de feestcommissie op een etentje is getrakteerd om hen te bedanken voor hun grote 

inzet. Het straatfeest op 15 september 2012 was dankzij hun inspanningen weer een succes en erg 

gezellig. Er waren leuke spelmaterialen voor de kinderen, een workshop streetdance, een 

kaasproeverij en natuurlijk de borrel met veel heerlijke eigen gemaakte hapjes. In het kader van de 

bevordering van saamhorigheid in de buurt heeft de gemeente hieraan weer € 650 bijgedragen.  

Helga de Lange, lid van de feestcommissie, vertelt dat de feestcommissie dit jaar vanwege het 

lustrum wat grootser wil uitpakken. Gekozen is voor een feest met een Spaans/Cubaans tintje. 

Gedacht wordt aan een flamingodans workshop en Spaanse hapjes. Helga roept iedereen op om mee 

te denken over een proeverij in Spaanse sfeer. 

Ook de Nieuwjaarsborrel was dit jaar weer een succes. Het branden van afvalhout in plaats van 

kerstbomen is weliswaar minder spectaculair maar het geeft minder overlast voor de omwonenden.  

Aad bedankt de leden van het bestuur voor hun werkzaamheden. 

 7. Inventariseren van nieuwe (collectieve) acties 

Aad zet eerst de acties van afgelopen jaar op een rij: 

- Vervanging van lekke Veluxramen en serreramen door de firma Sterk. Deze actie is afgerond. 

We laten deze actie regelmatig terugkeren. 

- Bestrijding zilvervisjes. Aad heeft in enkele woningen een proef gedaan met een spuitbus HG 

X spray, ondermeer te koop bij Gamma. Dat bleek succesvol. De spray moet gespoten 

worden rond de doorgangen naar de kruipruimte en bij de overloop van de cv-ketel. Je moet 

dit regelmatig herhalen. Het blijkt te werken en is een goed alternatief voor de bestrijding 

door de gemeente. Dat is namelijk zeer ingrijpend omdat je de woning moet verlaten en het 

interieur moet verplaatsen en beschermen. Opmerkingen vanuit de vergadering: de beestjes 



houden zich ook op achter de plinten en er bestaan ook speciale lokdoosjes voor de 

bestrijding van zilvervisjes. 

- Meeuwenoverlast. Dit probleem is na gesprekken met de veroorzakers opgelost. Volgens de 

aanwezigen zijn er echter nu weer anderen die overmatig vogels voeren. Aad zegt toe dat 

het bestuur met de gemeente zal bespreken of er borden kunnen worden geplaatst waarop 

wordt aangegeven dat niet gevoerd mag worden. 

- Roba heeft onderhoud aan de serredeuren verricht. Daarbij zijn ook enkele veertjes 

vervangen. We kijken of er weer veertjes moeten worden bijbesteld. Ook gaan we witte 

afdekdopjes bestellen. Henk Landman meldt dat Roba verzuimd heeft hem terug te bellen 

(waarna Johan van de Willik de deur naar tevredenheid heeft gesmeerd). 

 

Aad vraagt of er behoefte is aan nieuwe collectieve acties: 

- Een van de bewoners die aan het water woont, meldt dat er zich water achter de 

walbeschoeiing bevindt, wat gevaar voor verzakking van de tuin oplevert. Aad gaat 

inventariseren of dit bij meer woningen aan het water het geval is. Zonodig gaan we hier een 

actie voor opzetten.  

- Gevraagd wordt of een collectieve actie voor zonnepanelen zinvol kan zijn. Aad deelt mee 

dat hiervoor al landelijke acties bestaan zoals ‘Zon zoekt dak’, die de installatie van 

zonnepanelen door de grote collectiviteit voor scherpere prijzen kunnen aanbieden dan wij 

dat zelf kunnen. 

-  Aad memoreert dat er de afgelopen jaren meerdere inbraken hebben plaatsgehad, waarna 

een aantal bewoners het keukenraam met bovenlicht hebben vervangen door een vast raam 

met ventilatierooster. Tips om de kans op inbraak te verminderen: maak van je woning geen 

etalage en doe niet open voor onbekenden.  

Gevraagd wordt om de mogelijkheden voor elektronische beveiliging te bezien. Aad zegt toe 

dat we de eventuele behoefte hieraan zullen inventariseren.   

8. Gemeentezaken 

Aad doet verslag van de contacten met de gemeente: 

- De hekjes voor de bruggetjes worden niet weggehaald (ze staan er om de snelheid te 

verminderen).  

- Zoutbakken voor het strooien van de bruggetjes in de winter worden niet geplaatst (te 

gevoelig voor vandalisme). 

- De knotwilgen aan de overkant van het water snoeien we om de twee jaar. In februari 2014 

is het weer zo ver. We roepen vrijwilligers op om mee te helpen.   

- Het bestuur gaat de gemeente vragen komende herfst het groen bij Azivo en langs het 

terrein van Connexxion te snoeien.  



9. Concept-bestemmingsplan Houtwijk 

Aad vertelt dat volgens het nieuwe concept-bestemmingsplan het Azivoterrein een gecombineerde 

wonen/werken bestemming krijgt.  We hebben namens de buurt hierop gereageerd en hebben 

aangegeven dat tegen deze bestemming geen bezwaar bestaat, mits geen overlast gevende 

bedrijvigheid wordt toegestaan. In het concept-plan is verder de mogelijkheid opgenomen om langs 

de Oude Haagweg waar nu het Azivogebouw staat, tot en met 5 woonlagen te bouwen. Daarvan 

hebben wij gezegd dat dit in onze visie moet worden beperkt tot 3 lagen. Voor het Connexxion-

terrein is in het concept-bestemmingsplan een woonbestemming opgenomen, waartegen we geen 

bezwaren hebben geuit.  

Aad constateert dat de gemeente zich met dit concept-bestemmingsplan distantieert van de 

architectonische visie ‘Loosduinse Vaart’, die op initiatief van de commissie Loosduinen werd 

opgesteld als samenhangende visie op de bebouwing langs de oude Haagweg tussen Thorbeckelaan 

en Loosduinen (zie eerdere verslagen).  

We nodigden Ramon Meesters uit om vanuit zijn rol als voorzitter van het Wijkberaad Houtwijk op 

de vergadering een uitgebreidere toelichting te geven op het concept-bestemmingsplan. Hij heeft 

echter vanwege ziekte af moeten zeggen.  

10. Rondvraag en Sluiting 

Een van de aanwezigen meldt dat het hek langs het Connexxion-terrein kapot is. Aad zegt toe dat we 

hier naar zullen kijken.  

Henk Landman vraagt wanneer er glasvezelkabel in de buurt komt. Dat blijkt niet bekend te zijn. Hij 

gaat het zelf uitzoeken.  

Aad sluit de vergadering vervolgens af door iedereen te bedanken voor de belangstelling en wenst 

iedereen een goed en gezond jaar toe. 


