Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein
21 april 2011

Opening
De ALV van 21 april 2011 is om 20.15 uur in locatie ’t Span aan de Van Maerlantstraat 1
geopend door de penningmeester.
Er wordt een extra agenda punt toegevoegd. Er komt iemand iets vertellen van de KMPT
Groei & Bloei.
Aanwezig:

`
Afwezig:

Robin Hissink (penningmeester)
Lars Birkholz (secretaris en notulist)
Bert Renkema
Anneke Nijman (wijkmanager Gemeente Arnhem)
en 2 leden
Johan-Jelle van der Werk (met kennisgeving)

Notulen ALV 25 februari 2011
De kascontrole van 2009 heeft niet in een extra ALV plaatsgevonden. De kascontrole van
2009 en 2010 is tegelijkertijd uitgevoerd en worden besproken onder het punt Financiën.
Robin wil nogmaals benadrukken dat er zorgen zijn met betrekking tot het aantal vrijwilligers.
Er zijn genoeg initiatieven maar geen vrijwilligers. Graag nogmaals vermelden in de notulen
en ook in de wijkkrant.

Financiën
Jaarrekening 2010
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De begroting is nog steeds gezond te noemen.
Geen van de werkgroepen heeft extra kosten gemeld, anders dan begroot. De extra bijdrage
van de gemeente wordt in 2011 gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van het wijkfeest
op 21 mei. De jaarrekening is ongewijzigd vastgesteld.
Bevindingen ‘kascontrole-commissie’ en verlening decharge
De ‘kascontrole-commissie’ (Jard Baljet en Peter Pierides) hebben de kascontrole van 2009
en 2010 uitgevoerd en hebben voor zowel 2009 als 2010 decharge verleend.
Begroting 2010
De vermogenspositie van de wijkvereniging is nog steeds gezond te noemen. Het
ledenaantal blijft redelijk stabiel. De actie om het ledenbestand up-to-date te brengen loopt.
De brieven zijn verzonden en de reactie’s komen binnen (waaronder afzeggingen,
aanmeldingen en wijzigingen). Binnen de begroting is ruimte om extra activiteiten op te
zetten.
Anneke meldt dat de bijdrage van de gemeente ook benut dient te worden. Met name de
bijdrage van afgelopen jaar. Deze gaat gebruikt worden voor het wijkfeest van 21 mei.
Indien er initiatieven zijn om iets te doen voor de wijk dan is het zinvol om te checken bij de
gemeente om te kijken wat zij kunnen leveren (knijpers, tent).
Mogelijke ideeën;
 door de bewoners opruimen van de speelplek aan de Kloosterstraat, gemeente heeft
afvalknijpers. De mensen die helpen kun je dan iets uitdelen.
 Een bank bekleden voor op een openbare plek

Anneke geeft aan dat het budget van de gemeente ook gebruikt kan worden voor iets extra’s
op een speelplek of bij BGB, dus een reservering hiervoor opnemen.
Benoeming leden ‘kascontrole-commissie’ jaarrekening 2011
In de gewijzigde statuten is niets meer opgenomen over het aantal jaar dat de ‘kascontrolecommissie’ benoemd kan worden. De heren Baljet en Pierides geven aan de controle voor
2011 uit te willen voeren.
KPMT Groei & Bloei
Dorry Evers van Groei & Bloei komt kort toelichten wat zij gaan doen in de wijk. Ze gaan op
verzoek van de gemeente de voortuinen in de wijk beoordelen. Dit zal gebeuren in de
maanden mei t/m augustus. Het doel is dat de mensen een extra zetje krijgen om de tuinen
beter te gaan onderhouden om zo mee te doen met het BGB traject voor een betere en
fraaiere wijk. Op dinsdag 8 november zal in de wijk een aantal prijzen worden uitgereikt voor
de mooiste en/of origineelste tuin. Er zal ook een presentatie komen van foto’s.
Om de wedstrijd onder de aandacht te brengen zijn de volgende acties uitgezet:
 brief op de website;
 de brief zal verspreid worden in de wijk, mogelijk nog gelijk met de folder voor het
wijkfeest. Lars zal contact opnemen met Johan-Jelle;
 in de infoborden, actie Lars

Activiteiten en actualiteiten
Voor het wijkfeest op 21 mei zal nog een extra folder verspreid worden, vermelden op de
website en verspreiden via de mailing lijst van wijkpreventie.

Rondvraag
Anneke heeft al veel gehoord over de nieuwe speelplek aan de Kloosterstraat. Ze hoopt dat
problemen ook gemeld worden, zodat deze opgepakt kunnen worden (overlast, volle
prullenbakken, scooters). Hierop geven de overige aanwezigen de volgende problemen die
zijn geconstateerd: verdroging van de nieuwe aanplant, de bestaande ingangen liggen niet
direct logisch, geen of te weinig afvalbakken. De stoep aan de Van Maerlantstraat is op veel
plekken kapot, dit is gebeurd door het materieel van de aannemer die de speelplek heeft
aangelegd.
De werkgroep Groen zal contact opnemen met Marijn Willenen van de gemeente om een
schouw uit te voeren.
Nel meldt dat de Bronbeeklaan niet ingericht is als een 30 km weg. Er wordt veel te hard
gereden. Ze wil graag dat hier actie wordt ondernomen, waarom geen 30 km op de weg
schilderen zodat het duidelijk is. Een andere optie is het aanleggen van een zebrapad zodat
ook kinderen veilig kunnen oversteken.
Anneke meldt hierop dat zij reeds contact heeft gehad met de betreffende afdeling. De
inrichting van de weg voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een 30 km weg. De
gehele wijk is een 30 kom zone. Het is dus geen optie om op een weg dwars door de wijk de
snelheidslimiet te verhogen naar 50 km.
Op dit moment is het een speerpunt om de route’s naar scholen veiliger te maken. Er zijn
nieuwe tellingen uitgevoerd. Het aantal auto’s in combinatie met het aantal overstekende
kinderen geeft aan dat op de Bronbeeklaan iets gedaan moet worden. De gemeente is bezig
met het zoeken naar mogelijkheden. In BGB zal dit dan gelijk worden meegenomen.

Bert meldt dat er 1 bezwaar is van bewoners over de nieuwe speelplek aan de Vondellaan.
Op het grasveld mag niet gevoetbald worden, de kinderen worden weggejaagd als ze daar
voetballen. De verwachting is dat dit een keer uit de hand gaat lopen. Anneke meldt dat dit
eventueel besproken kan worden met Geert Boonzaaier.
Anneke meldt dat de keuken van Regina Pacis kleiner wordt en metingen wijzen uit dat het
aantal verkeersbewegingen toelaatbaar is.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en ook Jard voor het beschikbaar
stellen van de vergaderruimte.

