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VERSLAG  
ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING WATERGRAS 

17 maart 2016 

 

 

Aanwezig  

Bestuursleden: Jaap van der Wel  voorzitter en bestuurslid werkgebied Woning  

 Juanita Sjauw En Wa   secretaris 

 Jolanda van Scherpenzeel  penningmeester 

 Annelien Kalverda   bestuurslid werkgebied Sociaal 

 

Verder zijn er: 29 leden aanwezig. 

 

Afwezig m.k.: 6 leden hebben zich afgemeld. 

 

 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 

De voorzitter opent de vergadering, stelt de bestuursleden voor en stelt de agenda vast.  

 

 

2. BENOEMING BESTUURSLEDEN 

Voorzitter en bestuurslid Woning: Jaap van der Wel, aftredend en herkiesbaar 

Penningmeester: Jolanda van Scherpenzeel, niet aftredend 

Secretaris: Juanita Sjauw En Wa, aftredend en niet herkiesbaar 

Bestuurslid Sociaal: Annelien Kalverda, aftredend en herkiesbaar 

 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN/ OF MEDEDELINGEN 

Er zijn verschillende mails over te hard rijden in de wijk en de Plaswijckweg ontvangen:  onderwerp komt 

na de pauze ter sprake.  

 

 

4. NOTULEN ALV D.D. 26 MAART 2015 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

 

5. JAARVERSLAG ALV 2015 

Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. 

 

 

6. PLANNEN 2016 

 

Werkgebied Sociaal 

Presentatie ‘Waar wordt u nou gelukkig van’: de leden geven op post-it stickers aan waar ze gelukkig 

van worden.  

 

www.watergrasgouda.nl  
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De volgende onderwerpen komen ook aan de orde: 

1. Tuin-Kunst-Geluksroute: staat gepland op 4 juni. 

2. Wijkfeest 2017: er wordt een oproep aan leden gedaan om te helpen bij organisatie en bij 

de uitvoering van het feest. De datum van het feest wordt op de website 

vermeld. ALV geeft mandaat voor € 10.000,- wijkfeest. Halverwege het jaar: 

publiceren/ mailen verantwoording financiën wijkfeest. 

3. Burennetwerk: wilt u helpen? Meld u zich dan aan via de website  Burennetwerk. 

 

 

Werkgebied Woning 

Uitleen 

Er zijn nieuwe uitleenartikelen aangeschaft. 

Het bestuur complimenteert en bedankt de uitleners van de artikelen, evenals de overige vrijwilligers 

voor hun inzet voor de bewonersvereniging. 

 

Collectieve acties  

 Ramen en Kozijnen: de aftrap is gepland in februari 2017. Offertes opvragen en beoordelen op prijs/ 

kwaliteitverhouding. Er is behoefte aan bewoners die deel willen nemen aan een projectgroep van 3 

personen, die hun eigen expertise willen inbrengen. 

 Dakgoten: dit staat op termijn op de planning. Er is een medebewoner die wil helpen, maar de hulp 

van nog een medebewoner wordt gevraagd, anders kan actie niet opgestart worden. Den Hertog is 

de firma die zinken dakgoten vervangt. 

 Warmtefotografie: tot nu toe hebben 18 bewoners zich voor deze 2
e
 ronde aangemeld. 

 

De volgende suggesties collectieve acties worden gedaan door de ALV: zonnepanelen plaatsen, 

schoonmaken zonnepanelen en dakgoten (1x p/jr). De heer J. Smulders wil meehelpen met het project 

Dakgoten. 

 

Wijkteam Plaswijck vertelt over de zonnepanelenactie in de Steinen- en Hoevenbuurt. 

 

Werkgebied Leefomgeving  

Kerstboominzameling 

 De vergoeding per kerstboom wordt volgend jaar € 0,50 per boom.  

 

Verkeerscommissie 

 Oproep bestuur voor een verkeerscommissie om handtekeningen te verzamelen en suggesties 

fysieke maatregelen bij gemeente neer te leggen: niemand meldt zich. 

 

Rondweg Reeuwijk 

Het bedrijfsleven in Reeuwijk en Gouda wil 2 doorsteken van Reeuwijk naar de Plaswijckweg. Dit heeft 

grote gevolgen voor de verkeersdrukte op de Plaswijckweg met 4 basisscholen (!), voor de 

verkeersveiligheid, voor het milieu en voor de geluidsoverlast. De doorsteken zal/zullen niet plaatsvinden 

onder dit College. Het wijkteam Plaswijck blijft de gang van zaken scherp in de gaten houden. 

Het bestuur blijft deze zaken ook scherp volgen en vraagt hier ook oplettendheid van de leden. 

 

 

7. FINANCIEEL 

Dit jaar hebben zich al 14 nieuwe leden aangemeld. 

Ko Verhulst stopt met het bezoeken van nieuwe bewoners in de wijk. Sinds Ko is begonnen met deze 

activiteit, zijn er bijna 2x zoveel leden. Tips van Ko: Funda bijhouden, kijken wanneer er iets is verkocht 
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en langslopen bij de verkochte huizen (nieuwe bewoners). Marijke van der Werp neemt het stokje 

voorlopig over van Ko. Het bestuur dankt Ko voor zijn jarenlange, onvermoeibare inzet. 

 

1. Kascontrolecommissie 

De kascontrole is verricht door de dames P. Molenaar en D. Meekhof. Reservelid: de heer M. Louman. 

De financiën zijn gecontroleerd en uitstekend in orde bevonden. Hun voorstel aan de leden het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid wordt met acclamatie overgenomen. 

 

2. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016 

 De penningmeester geeft toelichting op de begroting 2016. 

 De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld op €15,- per jaar. 

 

3. Benoeming Kascontrolecommissie 2016 

De kascontrolecommissie 2016:  de heren R. Heijker en M. Louman. Reservelid: mevrouw D. Meekhof. 

 

 

8. RONDVRAAG 

 Verlichting: melden bij Meldpunt Openbare Ruimte als verlichting stuk of te donker is. 

 Auto’s  op de stoep: handhaving van gemeente vragen om te handhaven. 

 Oprit/heuvel in de wijk is gemaakt (Waterruit). 

 Kroonringen: bewoners kunnen mailen aan info@watergrasgouda.nl als ze kroonringen willen. 

 Melden bij Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente helpt wel. 

 

Verzoek van bestuur: neem je buurman mee naar de volgende ALV. 

 

Na de pauze 

 

Snelheidsmeting Watergras/ Hard rijden in de wijk en op Plaswijckweg 

 De bewonersvereniging en het wijkteam hebben diverse mails over dit onderwerp ontvangen.  

 Repressief optreden lukt niet: de politie heeft onvoldoende capaciteit om regelmatig te surveilleren. 

 Snelheidsmeting in de wijk: er wordt te hard gereden in de wijk, ondanks de 30 km-borden en 

vluchtheuvels. Na een levendige discussie wordt besloten af te zien van de snelheidsmeting (politie 

kan hier weinig mee doen).  

 Wijkteam Plaswijck is samen met gemeente bezig een nieuw mobiliteitsplan op te stellen; het 

streven is oplevering/uitvoering in 2017.  

 Wijkteam geeft aan dat er andere fysieke mogelijkheden zijn, zoals bloembakken, wegversmalling op 

de Plaswijckweg, camera’s in de wijk. Hulpdiensten moeten er wel langs kunnen. 

 En verder: zelf je medebewoner aanspreken op zijn/haar asociaal gedrag. 

 

WhatsApp-groep Watergras  

Ruud Gebhardt van Buurtpreventie vertelt wat het doel is van de whatsappgroep (onveilige situaties 

melden), wanneer en hoe je moet reageren. Bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze 

whatsappgroep. Op de website is een uitgebreide handleiding Whatsapp-groep te vinden. 

 

 

9. SLUITING 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng en doet een beroep op 

medewerking van allen.  

 

Aan het einde van de avond is nog even tijd om met een drankje met elkaar na te praten. 

mailto:info@watergrasgouda.nl

