
Notulen Jaarvergadering 2019 PB-SMS 

 
1. Opening  

Voorzitter Reinier de Jong opent de vergadering om 20:00. 
 

2. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen.  

 

3. Notulen jaarvergadering 2018 
Verzoek om een naam te noemen bij de kajakverhuur: Kayak Tjonger Tours 
(www.kayaktjongertours.nl)  
Verder geen op-aanmerkingen over de notulen uit 2018.  

 
 

4. Jaarverslag 2018-2019 
Rina Veenstra doet verslag van afgelopen jaar 2018-2019 ondersteund door 
foto’s via de Powerpoint presentatie. Zie voor het volledige jaarverslag de 
website van de veenletters (www.veenletters.nl)  

 
 
 

5. Jaarverslag Penningmeester 
Penningmeester Sandra Loek geeft een toelichting over het financieel 
jaarverslag, in te zien voor aanwezigen via de Powerpointpresentatie. Er zijn 
geen vragen en/of opmerkingen vanuit aanwezigen.  

 
 

6.  Verslag van de kascontrole 
Financiën zijn goedgekeurd door de kascommissie. Helaas zijn de leden van de 
kascommissie verhinderd deze avond. Eén van de leden van de kascommissie 
stopt en daarom zoeken we een nieuw lid.  
Een aanwezige geeft aan dit wel te willen voor volgend jaar (2019-2020) 

 

8. Bestuursverkiezing 
Rina Veenstra: aftredend en niet herkiesbaar 
Sandra Loek: aftredend en niet herkiesbaar 
Teus Ippel: nieuw lid 
Rina Maarssen: Oriënterend lid 
We nemen afscheid van Rina en Sandra en danken hen zeer voor alle 
inspanningen de afgelopen jaren.  

 
 
 

9. Mededelingen van het bestuur 
- Schoonmaakavond: 10 april 2019 

We zoeken nog een tweetal vrijwilligers om dit voortaan te coördineren. We 
zoeken ook mensen die nog willen helpen dit jaar. Mensen kunnen zich 
aanmelden (pl.bel.sms@gmail.com)  

- Opening speeltuin Munnekeburen: 18 april 2019 14:30  

 
 

Datum  : 27-03-2019 

Plaats  : Polderhuus Munnekeburen  

Notulist : Renske 

 

Bijlagen:  

uitgedeeld: Jaarverslag 2018/2019  

Aanwezig: Reinier de Jong, Gerard Hetebrij, Rina Veenstra, Sandra Loek, Teus Ippel, Rick Bockhorst, 

Thea Stornebrink, Renske Tjeerdsma  
Afwezig:  - 

nr. notulen Actie door: 
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Na jaren van inspanning is de speeltuin eindelijk gerealiseerd. 
Donderdagmiddag 18 april is de officiële opening om 14:30. Iedereen is 
welkom! 

- Entree dorpen:  
Er zullen binnenkort wegversmallingen gerealiseerd worden binnen de 
bebouwde kom van Munnekeburen.  
Vanuit het publiek zijn er een aantal vragen, onder andere de exacte positie, de 
breedte van de weg in verband met groot verkeer. Er is nog twijfel over het 
gevolg van de uitvoering. Welke praktische gevolgen zijn er voor verkeer, 
bewoners etc.? Jack  Jongebloed reageert vanuit de gemeente en geeft aan dat 
het altijd lastig is om tot een goed plan te komen en ieder tevreden te stellen. 
Klaas Hallema reageert op een vraag over bestrating van de trottoirs; het is de 
bedoeling dat het nog inklinkt. Bewoners geven aan nu wel last te hebben van 
de slechte bestrating. Er is een vraag waar men terecht kan met klachten over 
bijv. bestrating. Klaas Hallema (gemeente) geeft aan dat mensen zich (in geval 
van zaken rondom werkzaamheden Vitens), tot het Plaatselijk Belang kunnen 
richten. Zij kunnen klachten bundelen. Andere zaken kunnen ook altijd direct bij 
de gemeente gemeld worden.  

- Speeltuin Scherpenzeel 
In Scherpenzeel is het plan om de bestaande speeltuin te verfraaien. Er zijn 
speeltoestellen besteld.  

- Parkeren Scherpenzeel 
N.a.v. onder andere klachten over het parkeren in de bebouwde kom van 
Scherpenzeel, die onder de aandacht zijn gebracht tijdens de vorige 
jaarvergadering, hebben bestuursleden van het PB gesprekken gevoerd met 
buurtbewoners en gemeente, maar ook met een buurtcoach. Gerard Hetebrij 
licht de stand van zaken toe. Het gaat met name over het creëren van extra 
parkeerplekken voor bewoners. Er is nog geen plan, de basis is er wel.  

10. Wijkagent: Jan Kroezen 
 Helaas is Jan Kroezen niet aanwezig. Jan Kroezen zal via de Veenletters nog een 
verslag van afgelopen periode doen.  

 

11.  Rondvraag 
- Speeltuin: er wordt vanuit aanwezigen gevraagd of de heg weg rondom 

de speeltuin weg kan, wegens de onoverzichtelijkheid in het verkeer. 
Automobilisten zien de kinderen niet goed en vice versa. Wellicht zou de 
heg lager kunnen. Hier zal naar gekeken worden.  
PB gaat in overleg met de gemeente over de mogelijkheden.  

- Lemsterweg: wanneer wordt deze weg opgeknapt?  
Daar is aandacht voor.  

- Pieterstuyvesantweg: wanneer wordt hier wat aan gedaan? 
Deze staat op de planning om in zijn geheel opgeknapt te worden. 
Berichtgeving hierover zal het PB zoveel mogelijk via de Veenletters 
communiceren.  

  
 

12. Polderfeest 2020 

Teus Ippel neemt het woord.  
Er is inmiddels een bestuur. Deze morgen heeft zich inmiddels een vijfde 
bestuurslid gemeld.  
Voorzitter: Gea Hetebrij 
Secretaris: Peter vd Veen 

 



Penningmeester: Teus Ippel 
Bestuurslid: Esma Larabi 
Bestuurslid: Janette Tissink 
Er is nog volop vraag naar vrijwilligers.  
Men kan zich opgeven middels polderfeest2020@gmail.com 
Verdere contactgegevens: www.veenletters.nl  
Teus licht verder toe hoe het bestuur het komend jaar aan wil pakken.  
Op 16 mei 2019 is er een avond voor vrijwilligers in het Polderhuus (20:00)  
Thema: mensen kunnen stemmen op één van de thema’s op veenletters.nl 
Uitslag wordt tijdens de vrijwilligersavond bekend gemaakt.  

13. Gastspreker Mieke Koot (Huis op Maat) 
Mieke Koot is aanwezig om iets te vertellen over Mijn huis op maat: alles over 
een leven lang veilig en comfortabel wonen. Mijn huis op maat zoekt 
vrijwilligers uit eigen gebied om bij mensen thuis in kaart te brengen wat 
eventuele verbeterpunten zouden kunnen zijn. Vanuit aanwezigen hebben zich 
inmiddels drie vrijwillgers aangemeld. Zij zullen nog voor de zomer benaderd 
worden door Mijn huis op maat. Zij zullen getraind worden. Voor meer 
informatie: www.mijnhuisopmaat.nl. 

 

14. Sluiting  
22:00 
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