NOTULEN
Algemene Ledenverdadering
Buurtplatform RemCom d.d. 19 mei 2016
Aanwezig aantal leden + niet leden: 20
Vertegenwoordiger gemeente: Lysette Lubbers
Welkom
Welkom door de voorzitter Wytse Bonga. Hij kondigt zijn aftreden aan en dus zijn laatste
vergadering als voorzitter.
Aan het eind van de vergadering wordt hij bedankt voor zijn inzet voor Remcom.
Jan Verkleij memoreert zeker 7 jaar voorzitterschap waarin veel tijd is besteed en waarbij
Remcom vaak gebruik heeft kunnen maken van zijn specifieke expertise op verschillende
gebieden.
De dank wordt onderstreept met bloemen en wijn.
Programma wordt voortgezet met:
Een veilig gevoel in de wijk!
Het woord is aan Evert Jansen (Stichting Veiligheid en Preventie). Evert is een exervaringsdeskundige oftewel ex-inbreker, die ook heroïne verslaafd is geweest. Hij heeft een
rol gespeeld in de serie De inbreker, AVRO programma 2005/2006. Al sinds 2007 verzorgt hij
voorlichtingsavonden voor gemeenten. Hij bezoekt van tevoren de wijken en laat zien hoe
inbrekers makkelijk kunnen werken door het gedrag (onoplettend) van de bewoners. Hij werkt
in samenwerking met de meldkamer van de Politie voor de Stichting Veiligheid en Preventie.
Via film en foto’s maakt hij duidelijk hoe inbrekers te werk gaan en maakt je attent op wat je
zelf en als buurt kunt doen. Het bord "Attentie Buurtpreventie” betekent dat de inwoners zelf
mee moeten kijken en melden bij de Politie.
Een aantal tips
 kliko vast maken, geen huisnummer op je kliko.
 Sensor bij entree tuin of waarna licht aangaat in huis.
 Voorjaar iedereen zet ‘effe’ zijn huis open. Pas op! Nu komen ze.
Je schuur met gereedschap open is handig voor de inbrekers
 Geen sleutels in je deuren laten zitten.
 Gebruik sensor lampen.
 Tijdschakelaars ook boven en in de keuken.
 Radiowekker paar keer per dag laten draaien.
Als er wordt Ingebroken:
 Maak lawaai en kijk naar zijn schoenen!!!!
 Vecht niet met de inbreker.
Afsluiting met verhaal van iemand, niemand en iedereen:
‘Aan het eind beschuldigde iedereen iemand omdat niemand deed wat iedereen had
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kunnen doen’.
Opening
Na een korte pauze opent de voorzitter de feitelijke algemene ledenvergadering rond 20:45 uur.
Mededelingen
De voorzitter stelt nogmaals aan de orde dat hij zal aftreden. Diverse functies binnen dit
bestuur zijn of worden vacant en wel voorzitter, secretaris en bestuurslid leefbaarheid.
Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden: geen interesse vanuit de
aanwezigen. Kent u mensen die mediator willen zijn tussen burgers en gemeente. Meldt het
ons, ook in de eerstvolgende nieuwsbrief zal hieraan aandacht worden besteed.
Wij als bestuur wijzen erop dat deze gemeente in bijzonder veel gevallen meewerkt, waardoor
het ook nog een leuke job is / wordt.
Voorzitter kondigt aan dat er een beleidsplan in de maak is en dit concept nadat door het
bestuur is besproken op onze website zal worden geplaatst.
Notulen van de vorige vergadering 30 April 2015 worden met algemene stemmen
goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Kroonringen
Er komt een vraag van Paul Overtoom: worden kroonringen nog geplaatst ? Antwoord: nee,
niet meer omdat de gemeente zal overstappen naar een systeem met kliko’s voor PMD.
Voorzitter licht de aanwezigen uitgebreid toe vergezeld van aantallen, beleid gemeente en
GAD e.d.
Glasvezel
Glasvezel aanleggen in Naarden, daar zijn veel aanwezigen vóór. Reggefiber is sinds 2014
volledig onderdeel van KPN. En KPN wenst via zijn bestaande koperen leidingen haar doel te
verwezenlijken. Er komt dus helaas binnenkort geen glasvezel in Naarden. Wel kan een
coöperatie opgericht worden voor de buurt om zelfstandig een glasvezelnetwerk in te laten
richten. Aanmelden voor mogelijke deelname kan bij Reggefiber met je postcode.
(www.eindelijkglasvezel.nl) Er moeten voldoende deelnemers zijn.
Financiële verantwoording
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van budget/realisatie 2015 en het
begroting 2016.
Over 2015 wordt op 11 april 2016 goedkeuring verleend door de kascommissie
vertegenwoordigd door Paul Doorenbosch. Deze leest de goedkeurende verklaring voor.
Begroting 2015 € 6.000,00 en realisatie 2015 met batig saldo € 1.750,03
Het banksaldo per 31-12-2015 € 11.932,30.
Er wordt volledige instemming verleend en aan het bestuur volledig decharge verleend.
De leden van de huidige kascommissie Karin van Schuppen en Paul Doorenbosch hebben
bereid verklaard ook volgend jaar zitting te hebben in de kascommissie.
De begroting voor 2016 / 2017 werd ook geaccepteerd.
Suggesties vanuit de aanwezigen:
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1. voorstel voor vacatievergoeding vastleggen in het huishoudelijk reglement
2. Hoog saldo eigen vermogen niet nodig voor het buurtplatform
3. Hoe aan te wenden dat saldo naar € 3000 wordt verlaagd:
Als reactie op het besteden van het budget kwamen de volgende suggesties :
 Buurt verfraaiing kan worden aangevraagd
 Hondenpoepbakken
 Lisdodden in de vijver
 Zebrapad tussen Rembrandt- en Componisten kwartier (kan niet vanwege provinciale weg
en verkeersveiligheid)
 Fontein in Meertje van Vlek (via Paul Overtoom)
 Van Ostadelaan en Frans Halslaan zijn boomloos; bomen planten
 Eendekooien in vijvers

Rondvraag
 Amersfoortsestraatweg tot Kapitein Meijerbrug; een beeldkwaliteitsplan is vrijwel gereed
en zal in het najaar in de raad worden behandeld
 Sociale cohesie iets opzetten voor senioren, bv een teaparty, een eetcafé.
 Snelheidsregistratie apparatuur; er zijn in Naarden inmiddels uitbreiding van 2 naar 5
toestellen ter beschikking te verdelen over diverse wijken. Graag en tevens wens vaker
rouleren !
 Gewezen wordt op een nieuw fenomeen en activiteit en het belang van een whats-app
groep; Rembrandtpark heeft een groep en Componistenkwartier heeft 4 groepen. Ook
hieraan zal in de komende nieuwsbrief aandacht gegeven worden.
Ondermeer de procedures wat wel en niet kan/moet e.d. Bijvoorbeeld : iemand
registreert/neemt waar een individue die niet in de buurt thuishoort. Stap 1 belt de
Politie (112) en gebruikt de telefoon app om de aangesloten buurtbewoners er ook attent
op te maken.
 De heer Pellegrom vraagt nog naar de uitslag van de enquête Componistenkwartier;
Deze is in behandeling bij de gemeente en daarover kunnen wij in dit stadium helaas niet
communiceren. Dit ook tot onze eigen ontstentenis !!!
De voorzitter sluit de vergadering rond 22:15 uur .

Voorzitter

Secretaris
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