CONCEPT - Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Vreeland
Datum: 31 maart 2016
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Dorpshuis Vreeland
Aanwezig: Aginus Kalis (AK) - voorzitter, Peter Nagtegaal (PN) – penningmeester, Heleen Kouwenhoven (HK), secretaris, Joost de Haan (JH), Michiel van Dis (MD), Irmgard Michielsen (IM), Niels Molewijk (NM), Edo Smit
(ES), Renate Vermeijs (RV) – kandidaat bestuurslid en overige aanwezigen zie presentielijst
Leden: zie inschrijflijst leden

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat er geen ingezonden
mededelingen zijn.
a. Aandachtsgebieden bestuursleden
Op de website van de Dorpsraad Vreeland staan binnenkort de aandachtsgebieden van de bestuursleden
vermeld. Het bestuur werkt zoveel mogelijk in koppels, zodat de onderwerpen optimaal worden afgedekt.
Tevens is getracht zoveel mogelijk te werken met hetzelfde soort aandachtsgebieden als de gemeente
doet.

2.

Goedkeuring concept-notulen d.d. 15 juni 2015
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd
vastgesteld. Daarmee is goedkeuring verleend aan notulen van vergadering d.d. 15 juni 2015.

3.

Highlights afgelopen maanden
Elke twee maanden heeft het bestuur regulier overleg met de gemeente. Afgelopen weken zijn er
ontwikkelingen geweest waarmee het bestuur niet blij is. Het leek erop dat bestuur en gemeente in open
gesprek waren met elkaar en goede afspraken maakten, maar helaas maakt de gemeente regelmatig
afspraken zonder het bestuur hierin te kennen en worden er zaken buiten het bestuur om afgesproken.
Een voorbeeld hiervan is de verhuur van de bovenverdieping van het Brugwachtershuisje, waarover het
bestuur in gesprek was met de gemeente om er een TOP-locatie van te maken. Tijdens het regulier
overleg van 18 februari werd dit onderwerp besproken en vervolgens bleek bij thuiskomst dat in de
Vreelandbode vermeld stond dat de bovenverdieping verhuurd is aan een kunstenaar, die het als
expositieruimte gaat gebruiken. De Gemeente bleek inmiddels ook met Dagmarkt Hageman afspraken
gemaakt te hebben over een display voor VVV-folders. Uiteraard laat het bestuur het niet hierbij en zal zij
op 14 april met Gemeente hierover spreken. De gemeente verwacht burgerparticipatie maar dat heeft op
deze manier weinig nut. Onze aanspreekpunten bij de gemeente zijn Pieter de Groene (wethouder) en
Jacobine Klijberg (gebiedsregisseur).
a.

Brugwachtershuisje/TOP-locatie/Sperwerveld/Spokenhuisje
Schilder/tekenaar Sander de Heer is in augustus 2015 in Vreeland komen wonen en heeft inmiddels
zijn atelier op de bovenverdieping van het Brugwachtershuisje ingericht.
Omdat het verplicht is om voor een TOP-locaties wc’s te hebben, zullen die wel in het
brugwachtershuisje gemaakt worden. De benodigde parkeerplaatsen bij Sperwerterrein zouden
eveneens onderdeel van de TOP-locatie zijn, maar daarover is nu onduidelijkheid ontstaan. Het

bestuur hoopt in het volgend regulier overleg met de gemeente, op 14 april, helderheid en
transparantie te krijgen over deze ontwikkelingen.
Juliëtte Jonker meldt dat ook de historische kring contact heeft opgenomen met gemeente om het
Brugwachtershuisje als locatie voor de historische kring te gebruiken en ook de Sterren van Vreeland
hebben een plan ingediend of gaan dit indienen. Het is goed te vernemen dat er allerlei activiteiten
rondom het brugwachtershuis worden geïnitieerd.
Sperwerveld en Spokenhuisje: hiervoor is leuk initiatief van Grace Inklaar en haar zoons Luka en
Emiel ingebracht: een speelveld voor kinderen vanaf 10 jaar, waarbij (groot)ouderlijk toezicht is en
waar op beperkte schaal limonade of ijsjes verkocht gaan worden. Het is de bedoeling dat er meer
reuring komt op het Sperwerveld.
Grace Inklaar licht de stand van zaken toe. Emiel en Luka hebben hun idee gepresenteerd aan de DR
en aan de Gemeente. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de stand van zaken is en of
het doorgaat. Ook Grace ervaart (enige) logheid binnen de Gemeente als gevolg van de vele
wisselingen onder ambtenaren en nieuw contactpersonen, die niet op de hoogte zijn van de plannen
en zaken die er spelen.
Sperwerveld: Krijn-Jan Driessen is eveneens met gemeente in gesprek over ontwikkelingen van het
Sperwerveld. Helaas heeft het Bestuur nog steeds geen kennis kunnen nemen van deze plannen en
krijgt het er geen inzage in. Ook deze vreemde gang van zaken wordt binnenkort in het regulier
overleg met de gemeente aangekaart.
b. Ontwikkelingen CSV-terrein/EVAB
De ontwikkeling van het CSV-terrein is ondertussen een jarenlang gemarchandeer geworden tussen
Gemeente, omwonenden, woningbouwvereniging etc. Inmiddels heeft de Gemeente een
projectontwikkelaar aangesteld die een plan heeft neergelegd voor de bouw van 12
starterswoningen van max.€ 200k. Hierover zijn diverse inspraakavonden geweest met verschillende
belangengroepen. De samenvatting van deze inspraakmomenten moet nog door de gemeente
worden opgesteld. Op basis daarvan zal een definitief voorstel gedaan worden, ten behoeve van de
officiële inspraakronde.
EVAB: de gemeente heeft het bestuur nog niet officieel in kennis gesteld van deze voornemens om
woningen te gaan bouwen op het EVAB-terrein, wel dat er iets met het terrein gedaan gaat worden.
Het bestuur blijft hier vinger aan de pols houden.
c. Ontwikkelingen Greif
Greif heeft plannen ingediend voor uitbreiding van de verffabriek. Hierover zijn afgelopen maanden
diverse participatie-bijeenkomsten geweest met verschillende betrokken partijen (gemeente,
bewonersgroep Lindengracht, Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe (BBLK), Firma
Driessen en de Dorpsraad Vreeland). Greif heeft hier uiteindelijk toegegeven dat zij de
vatenproductie én de verfproductie wil verhogen, hetgeen meer vrachtwagenbewegingen tot gevolg
zal hebben om deze vaten aan en af te voeren. Het zou betekenen dat we in een situatie (kunnen)
komen dat er tot maximaal 96 vrachtwagens per dag door Vreeland zouden gaan. Voor dit aantal
heeft de Gemeente jaren geleden al een vergunning verleend aan Greif. Dit zal neerkomen op >8
vrachtwagens per uur, hetgeen een ander licht werpt op de expansiedrift van Greif.
Het bestuur probeert de Gemeente op haar verantwoordelijkheid te wijzen, namelijk dat de
Gemeente en Provincie in eerste instantie aandrongen op vertrek van de drie bedrijven (Mur,
Driessen en Greif) uit Vreeland, maar dat de Gemeente nu 180 graden gedraaid is en Greif juist
faciliteert door de motie aan te nemen.
Daarnaast heeft de bewonersgroep Bescherm Dorp Vreeland (Lindengracht) gevraagd om
actualisatie van de vergunningen van Greif. Tevens is door Arcadis een onderzoek gedaan naar de
verschillende uitvalswegen, maar ook hier is geen oplossing aangedragen. Dit rapport 'Quickscan
alternatieve ontsluiting' staat op de website Dorpsraad Vreeland.
Het bestuur blijft dit onderwerp nauwgezet monitoren en zal direct melding maken van nieuwe
ontwikkelingen.
d. Voortgang Schouw
Eens per jaar vindt de Dorpsschouw plaats: een samenwerking van politie, gemeente, Dorpsraad en
groenvoorziening/straatvoorziening, waarbij zij elk jaar een rondgang door het dorp doen om
onvolkomenheden te noteren en beoordelen. De actielijst en voortgang daarvan staan op de website
van de dorpsraad. Maar de verantwoordelijkheid voor het doen van meldingen ligt tevens bij de
inwoners, die middels een melding leefruimte rechtstreeks een verzoek bij de gemeente kunnen
indienen.

e. Werkgroep Aquaduct N201
Er is een werkgroep geformeerd die, onder leiding van Martin Bruins, met de gemeente en provincie
in gesprek is over de ontwikkelingen van de N201 en met name de brug over de Vecht. De bedoeling
is dit onderwerp actueel te houden bij zowel Gemeente als Provincie. Aan de TU Delft wordt
gevraagd of het mogelijk is een afstudeerproject te maken van de ontwikkeling van een aquaduct
onder de Vecht door. Actueel aan dit onderwerp is dat de provincie en het rijk overwegen om de
brug over het AR-Kanaal te verdubbelen. Dorpsraden van omringende dorpen hebben er al eerder
op aangedrongen om daar een 3-baans brug van te maken, teneinde de capaciteit te verhogen,
zodat deze tijdens de spits ingezet kan worden, waardoor doorstroming wordt bevorderd.
De afslag bij Vinkeveen is een ander aandachtspunt; deze zal aangepast moeten worden om
gevaarlijke situaties tijdens de spits op de A2 te voorkomen.
Onlangs zijn twee leden van de werkgroep op bezoek geweest bij gedeputeerde Jacqueline Verbeek
en Henk Strubbe (sr. Beleidsmedewerker mobiliteit) van de Provincie Utrecht. Bij hen is erop
aangedrongen de plannen verder uit te denken dan alleen tot afslag Loenen aan de Vecht. De
moeilijkheid zit daar in het feit dat ná Vreeland de Provincie Noord-Holland begint, en daar zullen
onderlinge afspraken gemaakt moeten worden. Mevrouw Verbeek zal t.z.t. op werkbezoek komen in
Vreeland om persoonlijk de situatie te komen aanschouwen.
f.

Handyman
ES heeft zijn schouders gezet onder het initiatief van de Handymannen: dorpsgenoten die letterlijk
de handen uit de mouwen gaan steken. Op de website www.aanzichtvanvreeland.nl staat een korte
toelichting van het ontstaan hiervan. Via de website kunnen klussen worden aangegeven, waarbij de
handyman dan rekenschap geven wat er gedaan en opgepakt wordt. Mochten er nog meer
belangstellenden zijn die aan dit mooi initiatief voor Vreeland willen meewerken, dan kunnen zij zich
aanmelden bij Edo Smit.

g. Bloembakken/Hanging Baskets
De bloembakken worden dit jaar gesponsord door Frits en Trees Vermeer. Trees en Ankie Bots
hebben aangegeven de bakken te zullen verzorgen.
Wat speelt er verder in Vreeland
a. Jachthaven Driessen
In 2013 heeft een bestemmingsplan ter inzage gelegen voor deze jachthaven en toen is de
procedure gestart. In de Commissievergadering Fysiek Domein van 5 april wordt dit plan besproken.
Er kunnen geen zienswijzen meer ingediend worden, maar er kan wel in de Commissievergadering of
Raadsvergadering (12 april) spreekrecht worden aangevraagd. Er zal een principiële beslissing
worden genomen of er een sloepenhaven aangelegd gaat worden of niet.
De heer van Rossum, commissielid Stichtse Vecht Beweegt, meldt dat inspreken tijdig moet worden
aangemeld en dat insprekers 3 minuten tijd om hun standpunt kenbaar te maken. SGP en Christen
Unie hebben al aangegeven geen wijzigingen in het zichtgebied van de Vecht te willen. Er is geen
meerderheid binnen de coalitie dus het is nog geen gelopen race dat de jachthaven er komt. Het is
tevens mogelijk mee te luisteren naar deze vergadering zonder daarbij fysiek aanwezig te zijn via
Raadsinformatie Live. Waternet heeft goedkeuring gegeven voor een doorgang in de dijk.
Juliette Jonker meldt dat er namens alle bewoners van Bergseweg en Vechtoever zal worden
ingesproken.
JH roept iedereen op om naar deze Commissievergadering op 5 april te gaan. De DR heeft veel
vragen gesteld over het plan tijdens de informatieavond in dorpshuis en toen heeft Driessen het
laatste plan laten zien. De hoogte van de doorvaart onder de brug zal eenzelfde hoogte krijgen als
die van de Weersluis in Breukelen.
4.

Bestuursverkiezing
a. Kandidaat bestuurslid: Renate Vermeijs
Het bestuur heeft Renate Vermeijs bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Renate draait
inmiddels enkele maanden mee als kandidaat-lid en het bestuur is ingenomen met haar participatie.
De leden van de DR stemmen ermee in dat Renate als nieuw bestuurslid toetreedt.
AK meldt verder dat zich geen andere kandidaten hebben gemeld bij de secretaris. Ieder ander die
zich zou willen inzetten voor de Dorpsraad, wordt van harte uitgenodigd zich op te geven via
info@dorpsraadvreeland.nl

5.

Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
Toelichting op het financieel jaarverslag door penningmeester Peter Nagtegaal.
Het ledenaantal is toegenomen en wij zijn verheugd dat we inmiddels 367 leden hebben. Aangezien er
ongeveer 600 adressen zijn in Vreeland, heeft de Dorpsraad een meer dan redelijke vertegenwoordiging
hetgeen bij zowel de gemeente als de provincie impact heeft. Een uitgebreid verslag van de
Penningmeester op de financiële situatie is te vinden op de website van de Dorpsraad. Peter kondigt
vervolgens aan dat dit zijn laatste jaar als bestuurslid/penningmeester van de Dorpsraad zal zijn.
Tot slot wordt de post ‘nog te bedenken’ in de begroting van 2016 opgebracht. Voor deze post van € 1200
wordt een mooie bestemming ten algemenen nutte gezocht. Aan de leden wordt gevraagd ideeën in te
brengen via info@dorpsraadvreeland.nl. Er zal ook een oproep geplaatst worden op de FB pagina en in de
Vreelandbode.

6.

Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
De Kascommissie, bij monde van Frits Vermeer, heeft de jaarstukken gecontroleerd en constateert dat de
administratie uitstekend is gevoerd en dat deze duidelijk inzicht/overzicht gaf. De financiële positie van de
DR is gezond en de Kascommissie kondigt met groot genoegen aan de penningmeester décharge te
verlenen.
Bij de Kascommissie is het gebruikelijk dat er 2 leden zijn die voor 2 jaar benoemd worden en waarbij elk
jaar 1 lid vervangen wordt. Door omstandigheden is dit ritme verstoord geraakt, hetgeen nu wordt
hersteld door voor 1 jaar 3 leden te benoemen. Kees Beelaerts stelt zich hiertoe te plekke beschikbaar. De
DR stemt unaniem in met zijn benoeming.

7.

Décharge bestuur
Vervolgens vraagt de voorzitter om décharge te verlenen aan het voltallig bestuur, hetgeen door alle
aanwezige leden met applaus wordt bekrachtigd.

8.

Rondvraag
Q mw. Christa Niessen: mevrouw Niessen maakt zich zorgen om de bloembollen die geplant zijn bij het
Spokenhuisje en het monument als kinderen daar gaan spelen. Grace Inklaar geeft aan dat er altijd een
(groot)ouder aanwezig zal zijn en dat er toezicht komt.
Q Lodewijk van Monsjou: heeft een probleem met de Provincie en mag zijn tjalk niet langer dan een
week in de Nes afmeren. De Provincie handhaaft buiten bebouwde kom en zal een dwangsom opleggen
als de Vrouwe Cornelia ná 14 april 2016 meer dan week op dezelfde plek ligt. De Provincie is bezig met
een andere regeling voor monumentale schepen en historische vaartuigen, maar dat zal niet voor 14 april
geregeld zijn. Lodewijk vraagt of iemand een tijdelijk ligplaats heeft. Edwin Kielestein (Greif) geeft aan dat
Lodewijk zich bij hem kan melden.
Q Jelle van Doornik: vraagt of er een mogelijkheid is om het verkeer van de N201 tijdens de 4 mei-viering
stil te leggen, aangezien het zeer storend/ontsierend is op het moment van stilte om 20.00 uur. Dit is in
verleden wel geprobeerd, maar kan niet uitgevoerd worden. Het openzetten van de Brug N201 over de
Vecht wordt niet toegestaan.

9.

Sluiting en volgende vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng in
de discussie.

