
Verslag Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Laan van 

Vredestein, 23 april 2012 

Aanwezig zijn de bewoners van de Laan van Vredestein 32, 35, 40, 42, 45, 46, 65, 77, 82, 87, 93, 105, 123, 

126, 131, 140, 145, 153. 

 

1. Opening 

Aad heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe bewoners. 

2. Mededelingen bestuur 

Aad deelt mee dat er een nieuw verkeersbord in ontwikkeling is dat aanduidt dat de maximale snelheid op 

een woonerf 15 km per uur is. Hopelijk wordt het snel ingevoerd en geplaatst. 

Het Woonwenkenboek dat de leden als kerstcadeau op usb-stick hebben ontvangen en dat ook op de 

website van de vereniging is geplaatst (www.laanvanvredestein.nl) wordt enigszins aangepast. De 

telefoonnummers van de firma Hoos en v.d. Willik staan nu niet goed vermeld en moeten zijn: Dolf Hoos 

0622446419 en v.d. Willik 0654375609. 

3. Notulen ALV 18 april 2011 

De notulen van de Algemene ledenvergadering 2011 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Naar 

aanleiding van dat verslag komt nog het volgende aan de orde: 

- Er zijn nieuwe veertjes voor de schuifdeuren aangeschaft. Ze zijn bij Dirk-Jan de Lange op LVV 93 te 

verkrijgen voor € 5 per stuk. We houden de voorraad hiervan op peil 

- Afgelopen jaar is de collectieve actie vervanging Veluxramen en plaatsing dubbelglas in de voordeuren 

afgerond (uitgevoerd door de firma Sterk). 

- Collectieve actie plaatsen zonnepanelen is (nog) niet interessant. Gemeld wordt dat Eneco een actie heeft 

lopen van plaatsing zonnepanelen. 

4. Financieel overzicht en verslag kascommissie 

Aad leest het verslag van de kascommissie voor waarin wordt voorgesteld de penningmeester decharge te 

verlenen. In verband met (opnieuw) verblijf in het buitenland heeft penningmeester Dirk-Jan de Lange een 

toelichting op het financieel overzicht 2011 op schrift gesteld. Wim Punter leest deze voor. Met betrekking 

tot de hoogte van de financiële reserve van de garagehouders (van het garagestraatje, waar de garages één 

gebouw vormen) geeft Aad aan dat deze voldoende is voor het onderhoud van de garages. Hetzelfde geldt 

voor de financiële reserve van de vereniging die eigenlijk alleen hoeft te worden ingezet voor socials, zoals 

het jaarlijkse buurtfeest en Nieuwjaarsborrel, en af en toe het verwijderen van graffiti. De contributie hoeft 

dan ook niet te worden verhoogd. Besloten wordt deze op dezelfde hoogte (€ 11,50) te handhaven. We 

prijzen ons gelukkig dat nog steeds zoveel bewoners op vrijwillige basis deelnemen aan de vereniging door 

de contributie te betalen. 

Op voorstel van Aad verleent de vergadering de penningmeester decharge. Het financieel overzicht 2011, 

het daarbij behorende verslag van de kascommissie plus toelichting van de penningmeester zijn aan deze 

notulen toegevoegd. 

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. 

6. Verslag diverse activiteiten 

Aad bedankt de feestcommissie voor hun grote inzet. Het buurtfeest op 3 september 2011 was dankzij hun 

inspanningen weer een succes. De aanwezigen applaudisseren spontaan. Ook de gemeente heeft weer zijn 

steentje bijgedragen door het verstrekken van € 650 subsidie. 

Aad memoreert dat de Nieuwjaarsborrel dit jaar voor het eerst niet gepaard ging met een kerstbomenfik 

maar met een bescheidener verbranding van (afval)hout. Hier moesten we voor kiezen om de overlast voor 

omwonenden te beperken. 

Aad bedankt ook de leden van het bestuur voor hun werkzaamheden. 



7. Inventariseren van nieuwe (collectieve) acties 

Aad vraagt naar ideeën voor (collectieve) acties. Dat levert de volgende reacties op: 

- In 2013 bestaat de buurt 25 jaar. Dat zou reden kunnen zijn voor een lustrumfeest. Het bestuur en de 

feestcommissie gaan zich hier op beraden. 

- Actie tegen te hard rijden in de buurt, met name op het deel ter hoogte van de woning van Gerard Habets. 

Het bestuur gaat kijken of de gemeente hier een oplossing voor kan bieden (meer verkeersdrempels?, extra 

borden plaatsen?, meer bloembakken?). Besloten wordt in ieder geval in de Band weer een oproep te 

plaatsen om rustig te rijden. 

- Parkeerproblemen in de buurt. Dit is een steeds terugkerend onderwerp op de vergadering. Aad legt 

opnieuw uit dat hier weinig aan te doen is. Gewaarschuwd wordt dat klagen bij de gemeente mogelijk erin 

kan resulteren dat ze gaan bekijken of ook hier betaald parkeren moet worden ingevoerd. 

- Ramon vraagt of meer mensen vochtproblemen hebben in de garage. Dit lijkt een individueel probleem. 

Aad gaat bij Ramon kijken. Ook lekkage in de dakkapel (gemeld door Fred) is een individueel probleem 

waar overigens wel meer mensen last van hebben gehad. Het is zaak om de goten rond de dakkapel goed 

schoon te houden (zoals dat ook noodzakelijk is bij de Veluxramen). 

De volgende collectieve acties zijn besproken en zullen door het bestuur worden opgepakt: 

- Er blijkt behoefte aan weer een nieuwe ronde vervanging lekke Veluxramen. Die wordt uitgebreid met de 

mogelijkheid om ook lekke serreramen te vervangen. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Met betrekking 

tot de diffuse dakramen van de serre wordt aangegeven dat, anders dan wel eens wordt beweerd, ze nog 

steeds kunnen worden geleverd door De Glasfabriek op de Zichtenburglaan en de firma Piket op de 

Westduinweg. 

- Iedereen blijkt last te hebben van zilvervisjes. Wil de bestrijding ervan succesvol zijn, dan moet dat 

collectief worden aangepakt. Het bestuur gaat onderzoeken wat de beste manier van bestrijding is. Aad 

meldt dat dit probleem ook speelde in de beginjaren na de bouw en dat de afdeling ongediertebestrijding 

van de gemeente toen betrokken is geweest bij de bestrijding. 

- Besproken is dat de serredeuren kwetsbaar en onderhoudsgevoelig zijn. Via de firma Roba zal een 

collectieve actie voor onderhoud worden gestart. Ook zal worden bekeken of het vervangen van de deur 

door een alternatieve deur een (betaalbare) optie is. 

8. Gemeentezaken 

Aad doet verslag van de contacten met de gemeente: 

- De hekjes voor de bruggetjes zijn moeilijk toegankelijk met de brommer. In de vorige vergadering was 

toegezegd dit met de gemeente te bespreken. De reactie van de gemeente is duidelijk (en begrijpelijk): 

Deze hekjes staan er niet voor niets, ze zijn er geplaatst om de snelheid van met name brommers eruit te 

halen. Ze worden dus niet weggehaald. 

- Ook was gevraagd om zoutbakken te plaatsen bij de bruggetjes, zodat de bruggetjes bij gladheid gestrooid 

kunnen worden? Ook ten aanzien hiervan was de reactie van de gemeente negatief omdat de bakken in de 

praktijk te gevoelig voor vandalisme zijn gebleken. 

- Ons verzoek om de bruggetjes te verven en plaatselijk houtrot te herstellen heeft wel resultaat gehad. Het 

helemaal vervangen van de bruggetjes door nieuwe is vanwege het huidige bezuinigingsbeleid niet 

haalbaar. 

- In maart 2012 hebben we, met goed gereedschap van de gemeente, de knotwilgen gesnoeid. Dat doen we 

om de twee jaar. 

Nieuwe zaken om met de gemeente te bespreken zijn: 

- Te hard rijden in de buurt 

- Bestrijding zilvervisjes (zie hierboven) 

- Bestrijding van de gladheid in de winter op de aanrijroute naar de buurt vanaf de Houtwijklaan. Doordat 

deze ’s winters in de schaduw ligt blijft het daar bij vorst lang spekglad. 

Ramon Meesters, voorzitter van Wijkberaad Houtwijk en bewoner van de Laan van Vredestein doet verslag 

van de stand van zaken met betrekking tot de Ruimtelijke Visie Loosduinse Vaart (een op initiatief van de 

Commissie Loosduinen gemaakt plan voor samenhangende bebouwing van openvallende stukken terrein 

aan de Oude Haagweg tussen de Thorbeckelaan en Loosduinen; zie vorige ALV-verslagen). De Visie is 

door wethouder Norder in ontvangst genomen maar hij heeft aangegeven zich er niets van aan te trekken. 

De Commissie Loosduinen blijft de Visie echter tot uitgangspunt nemen in hun advisering aan de gemeente 

inzake bouwplannen. 

Ramon praat ons ook bij over het Azivogebouw. Hiervoor heeft eigenaar Panagro (overigens inmiddels 
failliet) een sloopvergunning gevraagd maar geen bouwvergunning. Door de economische crisis liggen 

investeringen en bouwactiviteiten vrijwel stil. De verwachting is dan ook dat er op korte termijn op het 



Azivoterrein niets verandert. Het Wijkberaad houdt eventuele ontwikkelingen in de gaten en informeert ons 

zodra er nieuws is. 

9. Rondvraag en Sluiting 

Vragen en opmerkingen: 

- Aad informeert bij de aanwezigen of er last wordt ondervonden van het overmatig voeren van vogels. De 

overlast door de uitwerpsels van de op het voeren afkomende zwermen meeuwen, wordt breed gedragen. 

Het bestuur zal daarom een weg zoeken om de persoon of personen die hiervoor verantwoordelijk zijn 

daarvan af te houden. 

- Gevraagd wordt het verslag van de algemene ledenvergadering niet pas vlak voor de volgende 

vergadering te verspreiden. Toegezegd wordt dat we de actiepunten die uit de vergadering voortvloeien in 

de eerstvolgende Band zullen vermelden. 

- Gevraagd wordt in de Band een oproep te plaatsen voor vrijwilligers voor het buurtfeest. Dat gaan we 

doen 

- Ramon vertelt dat onze vereniging een voorbeeld is voor andere straten in Houtwijk waar het betreft het 

organiseren van een straatfeest. Het Wijkberaad wil in heel Houtwijk straatvertegenwoordigers instellen 

(zie het Houtwijkblad). Vanuit de visie dat de goeden het voorbeeld geven aan de minder goeden, vraagt 

Ramon of er iemand uit het bestuur op een nader te bepalen moment acte de présence wil geven om te 

vertellen over onze vereniging en de organisatie van het buurtfeest. Aad geeft aan dat we hiertoe zeer zeker 

bereid zijn. 

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

een goed en vooral gezond jaar toe. 

 


