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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 APRIL 2016 
 
Aanwezig: 29 leden en 7 bestuursleden.  
 
1.Opening: 
Voorzitter Gerard Hofs opent om 20.04 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Daarnaast is er een speciaal welkom aan oud bestuursleden, raadsleden en de aanwezige pers. 
De voorzitter houdt een korte inleiding en noemt specifiek de bereikte resultaten van het afgelopen 
jaar zoals de opening van het Klompenpad en de succesvolle actie Voorthuizen in het groen 
(buitengebied). Daarnaast is recentelijk het college en burgemeester op bezoek geweest waarbij de 
toezegging is gedaan om een Dorpsvisie uit te werken en wordt er gewerkt aan een nieuw logo en 
huisstijl. 
 
2. Vaststellen agenda: 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen: 
Er zijn afmeldingen binnengekomen van: Nanny Bergers, Henk van Hierden, Jaap van Hierden, Jan 
Lambooy 
 
4. Verslag algemene ledenvergadering 2015: 
Ieder lid heeft het definitieve verslag ontvangen per e-mail en/of heeft dit bij de secretaris kunnen 
opvragen. N.a.v. het concept zijn er geen reacties binnengekomen.  
Naar aanleiding van het verslag zijn er ook geen verdere vragen of opmerkingen. De voorzitter 
bedankt de Erwin la Roi voor het maken van het verslag. 
 
5. Jaarverslag 2014 van de secretaris: 
Dit verslag hebben de leden ook ontvangen via e-mail en/of bij de secretaris kunnen opvragen. De 
secretaris heeft geen aanvulling of toelichting. De voorzitter bedankt de secretaris voor het 
jaarverslag. 
 
6. Financieel verslag 2014 van de penningmeester: 
Quintijn Deenekamp geeft een korte toelichting. Daarnaast bedankt hij ook weer hartelijk de vier 
contributieophalers. Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven, zo’n 1840 betalende leden en in 
totaal zo’n 1900 leden. Er is een winst van € 13,96. De ALV hoopt op eenzelfde winst voor 2016. De 
Penningmester geeft een korte toelichting op de begroting van 2016. Er zijn geen op- en of 
aanmerkingen hierbij wordt de concept begroting vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor 
het financiële verslag. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie 2015: 
Die bestond het afgelopen jaar uit de heer Gert Jan van de Kuilen en Gert van Loenen. Namens de 
commissie doet de heer Van de Kuilen het woord. Hij geeft complimenten aan de penningmeester. 
Het ziet er weer prima uit en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Dit is ook schriftelijk 
opgesteld. De heer Van de Kuilen vraagt dan ook aan de ledenvergadering om het bestuur decharge 
te verlenen. De vergadering gaat akkoord en de kascontrolecommissieleden worden bedankt voor hun 
werkzaamheden. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2016: 
De heer Gert Jan van de Kuilen is aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats dient een nieuw lid te 
komen. Mevrouw Rijanne Strijbos stelt zich beschikbaar en de vergadering gaat akkoord. 
 
9. Presentatie Jaarplan: 
Erwin la Roi presenteert ‘Van Droom tot Dorpsvisie’. De stip op de horizon in 2025 die PBV ook aan 
het college heeft gepresenteerd en waarbij drie thema’s leidend zijn:  
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1. Pleisterplaats – toerisme 
2. Duurzaamheid – groen 
3. Woningbouw – meer aandacht voor kwaliteit en jongeren in woningbouw 

 
Opmerkingen n.a.v. deze presentatie: 

- Let op dat er bij het naar boven halen van de beek niet teveel muggen zullen komen 
- Er kan een groot ‘gat’ ontstaan in de woningbouw na Holzenbosch, nu al actie op ondernemen 
- Er werd opgemerkt dat het een mooie presentatie is. 

 
10.Rondvraag 
Dhr. Van Norden: 

- “Het Molenveen had vroeger zwanen, maar nu niet meer, waarom eigenlijk niet? Het past ook 
mooi bij het wapen van Chateau La Reine, dat bevat ook zwanen. De gemeente had dat in de 
jaren ’60 ook aan PBV geschonken. “ 
antwoord: is inderdaad een mooie gedachte. Opmerking van J.T. van Galen: Wellicht is het 
met kinderen wat gevaarlijk? 

- “Waarom laten we geen Voorthuizens lied ontwerpen?” 
antwoord: dat is er al sinds 2008 en wordt door Euterpe op Voorthuizen Straalt gezongen. 

Dhr. Vermaat: 
- “Hoe zit het met het Trefpunt?” 

antwoord: Leo Roeloffs heeft zitting in de commissie die hierover met de gemeente overleg 
voert en bedenkt. Binnenkort is er weer overleg en er zijn 3 varianten:  
a. vernieuwbouw 
b. verplaatsing richting Holzenbosch in combinatie met een sportvoorziening samen met 
basisschool De Hoeksteen 
c. op diverse locaties, waaronder de oude Mavo een faciliteit in de wijk opzetten.  
Deze worden momenteel uitgewerkt en op 18 april doorgesproken. Er is een projectmanager 
vanuit de gemeente aangesteld die dit traject voortvarend begeleidt en stuurt. De bibliotheek 
wordt in deze plannen meegenomen.  

Mevr. Bakker: 
- “De uitgang bij de AH is gevaarlijk vanwege de weg die er voor langs loopt” 

antwoord: dat hebben we al aangegeven bij de gemeente en zijn al met een verkeerskundige 
wezen kijken. Als de versstraat af is wordt de situatie aangepast. 

Dhr. Barendregt (op persoonlijke titel en als inwoner van Voorthuizen): 
- “Het huidige Trefpunt zit dicht bij het centrum en heeft vele faciliteiten. Alles van Voorthuizen 

gebeurt hier, parkeren is geen probleem, we moeten maar zien of dat bij de Wikselaarseweg 
ook zo is. Dit moet zo blijven. En let op: het is meer dan een gymzaal! 
Antwoord: dat beseffen we ons terdege en zullen we zeker op blijven sturen. 

Dhr. De Jager: 
- “Als de infrastructuur van de rondweg klaar is, wordt de provinciale weg autoluw gemaakt, dan 

moet tegelijk ook de Rembrandstraat worden aangepakt. Dit moet in een keer gebeuren, 
tegelijk met de zebra’s. 

Mevr. J. Jansen: 
- “De klokken in het centrum zijn een aanfluiting, ze staan steeds stil.” 

antwoord: dat klopt, daarover is al contact geweest met de gemeente. 
 
11. Pauze 
 
12. Wonen en duurzaamheid: 

Beleidsadviseur Karien van Houwelingen houdt een informatieve presentatie over het gemeentebeleid 
inzake duurzaamheid. Aansluitend vertelt Dennis van Diepen, van Ecolibrium Jazon, een praktisch 
verhaal met aansprekende voorbeelden rondom duurzaam renoveren van woningen  
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15. Sluiting: 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit om 22.30 uur de vergadering. 
Vervolgens nodigt de voorzitter de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
Voorthuizen 10 april 2015 
Erwin la Roi 
 
 

 

 

http://www.plaatselijkbelang.nl/
mailto:info@plaaatselijkbelang.nl

