
Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Vreeland 

Datum: 4 april 2019 

Tijd: 20:00 uur 

Locatie: Dorpshuis Vreeland 

 

Aanwezige bestuursleden: Ewald van den Hout (EH) – voorzitter, Willem van Aalst (WA) – penningmeester, 

Heleen Kouwenhoven (HK) - secretaris, Joost de Haan (JH), Michiel van Dis (MD), Myrthe Buitenhuis (MB), en 

Willem de Kock (WK) 

Afwezig: Christa Niessen (CN) 

Kandidaat bestuursleden: Qury van Vliet, Herman Oggel en Dennis de Jong (kandidaat secretaris)  

Overige aanwezigen: zie presentielijst 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom, in het bijzonder enkele nieuwe bewoners van 
Vecht & Veld en meldt dat er geen ingezonden mededelingen zijn. 

2. Goedkeuring concept-notulen d.d. 12 april 2018 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd 
vastgesteld. Daarmee is, onder dankzegging aan de secretaris, goedkeuring verleend aan notulen van de 
vergadering d.d. 12 april 2018. 
 

3. Highlights afgelopen maanden 
Dorpsplan: voorzitter nodigt de nieuwe bewoners van Vecht & Veld uit om het dorpsplan 2018 aan te 
bieden en vraagt diverse aanstaande bewoners waarom zij naar Vreeland zijn gekomen om hier te 
wonen.  
 
N201: MB geeft laatste update. Niet veel meer gebeurd sinds onze laatste mail. Afgelopen dinsdag bij 
gemeente met Klomps gesproken en met DR Loenersloot en loenen. Komende maanden, nav vraag 
Provincie, dat wij zelf gaan bepalen hoe wij oplossing knooppunten voor ons zien. Wat vinden we 
aanvaardbaar, wat wilen we. Gaan werken in ontwerpateliers. Klomps wil op bestuurlijk niveau mede 
gaat bepleiten wat wij graag willen. Op een lijn zitten en belangrijk dat hij verwoordt wat wij willen. Eerst 
DR Loenen en Vreeland plan bepalen, wat aanvaardbaar en wat niet. Loenersloot heeft gecompliceerde 
houding. Zijn al vaker pineut geweest van allerlei plannen en uitvoeringen van het Rijk. Afhankelijk van 
hoe ontwerpateliers eruit gaan zien misschien nog een aparte sessie met DR leden.  
 
Parkeerplaatsen Sperwerveld: gemeenteplan is het uiteindelijke eerste plan dat de DR 10 jaar geleden 
heeft aangedragen, met 28 parkeerplekken aan de Raadhuislaan-kant van het Sperwerveld. 
Grasbetontegels om auto’s te parkeren (feesten en partijen). Gemeente heeft de functie uitgebreid met 
een TOP-locatie.  
 
Dorpshuis ontwikkelingen: toelichting RvT (gebruikers Dorpshuis) en Bestuur Dorpshuis.  
Diverse clubjes en verenigingen maken gebruik van het Dorpshuis. Beleid vanuit gemeents is aangepast 
en er komt toch geld vrij voor een verbouwing. Daarnaast wil men het STAG-gebouw aanpassen. 
Onderzoek wordt nu of dat STAG-gebouw en het Dorpshuis samengevoegd kunnen worden tot een 
ontmoetingspunt voor gezondheid, verenigingen, sportzaal etc.  
Suggestie: veel jonge kinderen in Vreeland, dus kan er ook voor- en naschoolse dagopvang worden 
geregeld. STAG spreekt momenteel met huisartsen, fysiotherapie, en andere functies die gezamenlijk 
worden ondergebracht in het nieuw te ontwikkelen gebouw.  
 
Afvalinzameling: omgekeerde afvalinzameling. In totaal zijn er 5 a 6 nieuwe restafvalcontainers geplaatst 
in totaal ca. 10 stuks. Zienswijzen vanuit Vreeland zijn ongegrond verklaard. Algemeen belang gaat voor 
individueel belang. Plaatsing containers in hoek Singel, daar ontstaat een relatief onveilige situatie in een 
onoverzichtelijke bocht. Tegen de plaatsing van deze containers is bezwaar aangetekend door de 
omwonenden en direct betrokkenen/gebruikers. Bovengrondse containers bij Muziekkapel gaan 



waarschijnlijk toch onder de grond. Gemeente wil daar toch in meegaan en gaat proberen deze 
containers ondergronds te plaatsen. Grote PMD containers kunnen ingeruild worden voor een kleinere 
container. Bewoners buitengebied zijn niet eens tijdig geinformeerd over het restafval-ophalen.  
 
Bestemmingsplan Vechtoever: ontwerp bestemmingsplan in 2017 gepresenteerd. Status hiervan is 
afgelopen dinsdag verder toegelicht. In Vreeland betekent het als booteigenaar dat je als je bijv. binnen 
50 meter van een brug ligt, je in de rode zone ligt en je daar dus geen boot mag leggen. Bestemmingsplan 
geeft de rode zones duidelijk aan. WA licht de procedure toe die hiermee gemoeid is. Deze kan separaat 
worden toegestuurd en zal op de website worden geplaatst. Discussie omtrent het uitgangspunt welke 
instantie de wetgeving gaat handhaven. Dit moet in één hand gaan komen (gemeente, Provincie of 
waternet. 
Q: is er een idee over verruiming ligplaatsen bij Greif (grote recreatievaartuigen) 
A: dit is niet besproken in de bijeenkomst. Wellicht staat dit op de website van de betreffende instanties 
wat de voorgenomen bestemmingen zijn.  
 
Nieuwe vaarroutes: Herman Oggel zal dit komende tijd gaan oppakken en zich in dit dossier gaan 
verdiepen.  
 

4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 
Penningmeester Willem van Aalst geeft aan de hand van een presentatie toelichting op het financieel 
jaarverslag over 2018. De Vereniging is gezond en heeft een positief balanstotaal dat gegroeid is tot ca. € 
6295. Het ledenaantal is ten opzicht van 2018 aanzienlijk gegroeid met 13% tot 417 leden. De uitstroom 
en aanwas waren gelijk.  
Het financieel verslag zal op de website geplaatst worden en indien nodig wil de penningmeester het 
nasturen per mail. 
 
Begroting 2019: de penningmeester geeft aan dat er geen expliciete toelichting nodig is op de begroting. 
Er wordt nog voorgesteld om voor volgend jaar meer weer extra geld uit te trekken voor de 
nieuwjaarsborrel om deze te laten opluisteren door een leuke band. 

 
5. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

Het verslag van de Kascommissie (Nely Hos en Pim van Rossum) 
De Kascommissie, bij monde van Pim van Rossum, licht toe de jaarstukken te hebben gecontroleerd en te 
hebben besproken met de Penningmeester. Zij heeft geconstateerd dat de penningmeester een 
uitstekende administratie heeft gevoerd en dat deze duidelijk inzicht geeft in en overzicht geeft van de 
gezonde financiële positie van de Vereniging. De Kascommissie kondigt daarom met groot genoegen aan 
de penningmeester en het Bestuur in zijn geheel decharge te verlenen. De Voorzitter complimenteert 
Ewald vervolgens met zijn heldere toelichting.  
KasCommissie: aftredend lid Nely Hos na 2 jaar. Wim Fokker biedt aan om toe te treden tot de Kas 
Commissie, samen met Pim van Rossum.  

6. Decharge bestuur 
Na de samenvatting van de KasCommissie is bij monde van Pim van Rossum decharge verleent aan het 
voltallig bestuur, hetgeen door de aanwezige leden wordt bekrachtigd middels een applaus.  
 

7. Bestuursverkiezing  
Wisseling bestuursleden: de voorzitter meldt dat de volgende bestuursleden m.i.v. deze vergadering 
zullen aftreden: Joost de Haan, Michiel van Dis en Heleen Kouwenhoven (secretaris)  
Met een woord van dank en een bos bloemen aan Joost, Michiel en Heleen, neemt de voorzitter afscheid 
van deze bestuursleden. 
 
Overdracht Secretarisfunctie 
Aangezien de huidige secretaris, Heleen Kouwenhoven, aftreed wordt tijdens deze vergadering een 
nieuw secretaris geïnstalleerd, bij goedvinden van de leden.   
 

 
 

http://www.dorpsraadvreeland.nl/documenten/


a. Kandidaat bestuursleden:  
De nieuwe voorzitter kondigt vervolgens aan dat het bestuur de volgende dorpsraadleden bereid 
heeft gevonden zich kandidaat te stellen voor de positie van bestuurslid van de Dorpsraad Vreeland. 
Deze leden hebben een ‘snuffelstage’ gehad ter voorbereiding. Vervolgens stellen de drie nieuwe 
leden Herman Oggel, Qury van Vliet en Dennis de Jong zich voor. De aanwezige dorpsraadleden 
stemmen unaniem in met de toetreding van deze drie nieuwe bestuursleden.  

 
 
8. Rondvraag/wvttk 

Q1 Pim v Rossum: beleid laadpalen; erg weinig plekken om auto’s op te laden omdat gemeente de 
behoefte in Vreeland kent, met name binnen de dorpskern. Veel mensen kunnen dit niet in eigen plek 
doen. Willen bewoners die een laadpaal zouden willen, laat gemeente weten of je er behoefte aan hebt. 
Komt in Vreelandbode te staan.  
Q2 Rutger Hellingwerf: parkeerplaatsen problematiek op Singel, wat is stand van zaken daar? 
Terugkoppeling komt van Pim van Rossum die dit zal navragen.  
Q3 Reinko Abels: website DR Vreeland wordt niet up-to-date gehouden en Reinko zou graag zien dat er 
meer op de website gecommuniceerd wordt.  
Q4 Margot Sedelaar: denkt DR er ook over na hoe Vecht & Veld bij het dorp betrokken gaat worden.  
A4 Herman: spelen met het idee om een welkomstpakket te maken inclusief Dorpsplan. Ook de vlag zou 
aangeboden kunnen worden. Ondernemingsvereniging is benaderd om ook zichzelf meer te presenteren. 
Q5 Casper Zeldenrijk: Leefbaarheidsbudget —> entree Vreeland verfraaien. Voorstel gedaan om meter 
vanaf de wegzijde gras kort te maaien.Gemeente wil wel een maaimachine beschikbaar stellen en Casper 
zoekt nu medebewoners om de grasbermen te gaan maaien.  
Q6 Casper Zeldenrijk: jaagpad langs de Vecht maaien.  
Q7 Aginus Kalis: bouwval/Knollenboerderij stand van zaken: Pim heeft Olivier gesproken hierover. 
Informele vragen over gesteld. Er wordt gesproken met de eigenaars van het pand. Er is een bouwstop en 
er wordt niet gehandhaafd. Direct omwonenden moeten een verzoek indienen voor handhaving bij 
gemeente. De gemeente moet dan actie ondernemen. Pim houdt ons op de hoogte.  
Opmerking Hans Bots: blij verrast met opkomst van Vecht & Veld bewoners 

 
9. Sluiting en volgende vergadering 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng in 
de discussie.  

 

 


