VERENIGING WESTENSCHOUWENS WELVAREN

OPGERICHT 15 DECEMBER 2008.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 9 APRIL 2022.
LOCATIE: Dorpshuis De Schutse, Haamstede.
AANWEZIG: 25 leden. (zie presentielijst).
AFWEZIG MET VOORKENNIS: Martie Rovers, Nettie Dales, Hans Broertjes, Manuel Cremers,
Katrien Beije, Thom en Anja de Vos, Jan en Agnes Dorr, Leon Roos, Yvonne van Gent.
BESTUUR: voorzitter Hans van Hoek, vicevoorzitter Han de Gier, secretaris Karla Hendriks,
penningmeester Jan van der Gijp Barendregt, bestuurslid Maria Bal.
Zoals eerder gecommuniceerd betreft dit de ledenvergadering over 2021. Financieel is
2020 al op vraag van het bestuur goedgekeurd door de leden. Daarom staat op de agenda
ook het jaarverslag van 2020 en de notulen van de ALV van september 2020.

1. Opening van de vergadering door de voorzitter, Hans van Hoek.
Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom en benadrukt dat het nu, na 3 jaar van
corona maatregelen, eindelijk weer mogelijk is op een fysieke manier met elkaar te
vergaderen. Er zijn 11 afmeldingen. Hans vraagt of iedereen de presentielijst heeft
getekend.
De agenda en de jaarstukken van deze vergadering zijn met de uitnodiging aan de
leden per email toegezonden.
De voorzitter wil een agendapunt toevoegen bij punt 4: de heer Fierens wil graag het
e.e.a. aan de aanwezigen toelichten betreffende het weitje/de fietsenstalling in
Westenschouwen. Dit wordt punt 4a.
2. Het wel en wee van de vereniging.
Er zijn per 1 januari 2022 259 leden. Er waren de afgelopen jaren geen berichten van
overlijden van leden.
3. De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 september 2020.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er vragen of opmerkingen over zijn. Deze
zijn er niet, de notulen zijn bij deze goedgekeurd.
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4. Jaarverslag 2021
➢ Door de pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan. We hebben in het
verslag aangegeven wat er door kon gaan. Er is voor iedere bewoner van
Westenschouwen een bloemetje persoonlijk door het bestuur aan de deur
bezorgd en voor de leden was er een mogelijkheid om een gratis ijsje af te halen
bij het pannenkoekenhuis.
➢ Er is een nieuwe website opgestart.
➢ Er is veel tijd gestopt in het plan voor het weitje. We hebben begin dit jaar
moeten concluderen, dat er een onvoldoende breed draagvlak voor was en zijn
ermee gestopt. We hebben besloten het plan in de koelkast te zetten, ter
beschikking voor wie dat wil.
➢ Dorpsvisie. De uitvoering van de verkeersmaatregelen om de snelheid te
beperken op de Kraaijensteinweg, Kommertjesweegje/rotonde, zou eerst pas
veel later zijn, maar er waren wat projecten verschoven bij de gemeente, dus dat
deel van het geld was nu ineens beschikbaar. Er heeft een herinrichting van de
ingang van het bos plaatsgevonden, Bosplein genoemd en met snelheidsremmers
op de weg. Deze bevorderen de verkeersveiligheid.
➢ Afval verzameling. Er zijn wat afvalbakken op de rotonde weggehaald door de
gemeente. De gemeente heeft beloofd de problemen die hierdoor ontstaan zijn,
op te lossen. We hebben daar nog niet veel van gezien. Dat betekent dat de
VWW weer aan de bel moeten gaan trekken.
➢ Het hoekje tussen Duinzigt en de duintrap lag er nogal verwaarloosd bij. Wij zijn
er met het waterschap en de gemeente in overleg geweest voor herbeplanting,
zoals de habitat is van de duinen. Dit is nog niet gebeurd, wij zullen dit weer
nieuw leven in moeten blazen.
➢ Het virtueel bezoek aan Owngreens via zoom was een aardige en interessante
activiteit tijdens de pandemie.
➢ Het Eten wat de pot schaft is met inachtneming van de coronaregels deels wel
doorgegaan.
➢ Het concert in het bos kon niet doorgaan. De toeloop die het zou veroorzaken
was niet corona-verantwoord volgens de burgemeester.
➢ Na afloop van de fietstocht en de zwerfvuilactie is er een gezellige borrel
geweest.
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➢ Er was een interessante lezing van de brandweer op de vrijdagmiddag
bijeenkomst.
➢ De leuke winterwandeling o.l.v. Marius Blom was goed bezocht, met na afloop
een warme wijn bij Duinzigt.
➢ Er zijn door de aanwezigen geen opmerkingen of aanvullingen over deze
jaarstukken.
4a. Toelichting op het plan van de horeca om de fietsenstalling op te knappen.
Piet Fierens deelt aan de aanwezigen de tekening uit van het ontwerp voor de
fietsenstalling. Hij vertelt hoe de ondernemers van de horeca rondom deze
fietsenstalling ons plan voor het weitje een goed plan vonden en dat het jammer was
dat het niet doorging. Zij hebben dit weer opgepakt en hij wil hierover een toelichting
geven.
De tekening, het plan, is vastgesteld door de gemeente, er kan niet over
gediscussieerd worden. Het is een ambtelijk besluit, gaat niet via de raad. Feitelijk
zoals het opknappen van de fietsenstalling op de rotonde was besloten.
Vorig jaar september werd al bekend, dat de VWW niet meer met het plan doorging.
Het is nu niet sensationeel anders. Wat er staat blijft er binnen dezelfde oppervlakte
als nu (afgescheiden door een heg naar de rest van de weide).
Het plan van Fierens past ook prima in de dorpsvisie volgens de gemeente, de
hoogstambomen zijn een substantiële bijdrage en worden geleverd door proefstation
voor de fruitteelt.
Hij wil hier geen compliment voor hebben, staat er als ondernemer. Als de
vergadering denkt aan belangenverstrengeling dan heeft de vergadering gelijk.
Piet memoreert de gang van zaken waardoor de VWW het plan heeft laten varen. Hij
heeft respect voor ons besluit.
In september/oktober heeft hij gesprekken gehad met wethouder Van Burgh en de
heer De Winter van de gemeente. De gemeente heeft geaarzeld: normaal pakken ze
particulier/zakelijk initiatief niet op.
Het wordt nu een fietsenstalling voor 200-250 fietsen, met 8 hoogstamfruitbomen,
mmv. Cor Koman en Van Waveren. Het zijn klanten van het accountantskantoor van
Piet Fierens, dus zo zegt hij, ook hier een belangenverstrengeling.
Het is voor het algemeen belang van het dorp. Er komt een zitbankje, verlichting en
elektrische oplaadpunten voor fietsers (particulier initiatief).
Het ontwerp zal zich aan de bestaande maten houden. Er komen 8 bomen: 4
Goudrenetten en 4 Jonathans. Fruitteelt wordt sponsor.
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Piet Fierens memoreert nog het feit, dat hij niet wist dat het groene bankje bij de
fietsenstalling door de VWW geschonken was, hij gaat nu een ander bankje in de
fietsenstalling zetten. Er komen 2 lantarenpalen voor de veiligheid en heggen ter
afscheiding, 2 staan er al, de andere worden Zeeuwse heggen. Er wordt met gras
ingezaaid. Op de paden komt terra, zoals bij de andere fietsenstalling bij de rotonde.
Het hout was nog een discussie punt, maar wordt gelijk aan het hout van de andere
fietsenstalling. Fierens wil wel graag de VWW erbij betrekken, zoals bij het zoeken
naar een nieuwe naam en het plukken van de oogst.
Start is 9 mei. Er moet nog puin uitgegraven worden wat eerder gestort was door de
gemeente, dus dat zal enige overlast geven.
Het onderhoud doet de heer van Waveren voor 1 jaar, daarna doet de gemeente het.
De totale kosten zijn 50.000 euro.
Er komt een vraag over inspraak van bewoners, Piet Fierens antwoordt, dat het een
ambtelijk stuk is, daar kan geen inspraak op volgen. Tevens heeft de gemeente laten
weten, dat het geen berichten of telefoontjes dienaangaande wil ontvangen. Ook
wilden zij niet dat Piet Fierens de tekening uit ging delen.
Piet Fierens heeft van het begin af aan de VWW en de gemeente op de hoogte
gehouden van zijn plannen. Het onderhavige plan is echter GEEN plan van de VWW,
maar van de gemeente en Fierens samen. Daarom zijn er geen reacties namens de
vereniging ingebracht.
Mochten er problemen zijn tijdens de werkzaamheden, kunnen we hem aanschieten.
Hij benadrukt nogmaals dat het jammer was dat ons plan niet doorging en hoopt op
een vruchtbare samenwerking en bedankt voor de aandacht.
Zijn er vragen?
Alvorens de leden aan het woord te laten merkt de voorzitter op, dat voor de VWW
een naam overbodig is. Het zou de eerste fietsenstalling zijn in Nederland met een
naam!
Er komen diverse opmerkingen uit de zaal.
Evelien Verwijs heeft wat bezwaren over de communicatie van dit Fierensplan.
Evelien vindt dat we onze mond naar de gemeente toe niet hoeven te houden, ze
voelt zich behandeld als een kleuter en is boos. Er is de leden weer de mond
gesnoerd en alles is achter de schermen gedaan.
De voorzitter begrijpt het woordje “weer” niet: De vereniging is bij ons plan vaak met
bewoners in contact geweest, (via de mail en door huis aan huis bezorgen van
concept plannen, ook voor niet-leden!) echter een bijeenkomst beleggen kon niet
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i.v.m. corona. De mensen hebben dus wel degelijk en meermalen kunnen reageren.
Nextdoor: is als medium daar niet geschikt voor. De vereniging heeft juist haar
uiterste best gedaan om te communiceren. De voorzitter zegt dat wij met ons plan
gestopt zijn, zoals al eerder in een nieuwsbrief is aangegeven en dat we het nu
daarbij laten.
Piet Fierens: bij de fietsenstalling bij de rotonde is ook geen inspraak geweest. De
gemeente wil allerlei inspraak vermijden. Het feit is, dat er iets moet gebeuren aan
de fietsenstalling, zonder dit plan was dat ook gebeurd. Er komen dus alleen een paar
fruitbomen bij, verder verandert er niets.
De voorzitter stelt dat ons plan nog beschikbaar blijft voor als er in de toekomst
behoefte aan is, alleen krijg je dan wel extra kosten om het inpasbaar te maken.
Evelien Verwijs vindt nogmaals dat over het plan Fierens niet genoeg
gecommuniceerd is.
Rob Lodewijckx vindt het Fierens plan prima. Het is een groot goed dat
Westenschouwen zo’n vereniging heeft. In de stad gebeuren deze zaken ook gewoon
zonder inspraak.
Er volgt weer enige discussie over de behoefte aan betere communicatie van de
VWW.
Martin Klever breng naar voren dat er niet apart met geselecteerde deelgroepen,
maar verenigings-breed beter moet worden gecommuniceerd. Anders voelen de
leden zich buitengesloten.
Victor Nickolson heeft alle omwonenden gesproken, en 100 mensen waren het er
niet mee eens. Heeft ook contact gehad met de zoon van Piet Fierens
dienaangaande.
Lieseth van den Heuvel geeft aan dat 9 van de 10 inwoners tegen ons plan voor de
fietsenstalling waren en dat zij honderden handtekeningen heeft verzameld.
In antwoord hierop geeft de voorzitter aan hier niet meer op te willen reageren.
De voorzitter dankt Piet Fierens voor zijn uiteenzetting.
5. De financiële zaken.
De penningmeester heeft zijn toelichting aan de leden verstuurd met de jaarstukken.
Hij vat het financiële verslag 2020 dat erbij zat, kort samen.
De voorzitter vraagt aan de kascommissie of de cijfers kloppen. Deze commissie
bestaat uit de dames Cobie de Groot en Sonja de Pauw Gerlings, zij zijn beiden
akkoord met de financiële stukken. Cobie memoreert nog dat er moet worden
gedacht aan continuïteit van de penningmeester en zijn opvolging: bijtijds inwerken.
De kascommissie en het bestuur worden bij deze décharge verleend.
Zowel Cobie als Sonja willen het nog een jaar doen, bij navraag in de vergadering is er
niemand die lid wil worden van de kascommissie, dus bij deze aangenomen.
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Coen Hendriks vraagt naar de begroting van dit jaar: deze kan grotendeels hetzelfde
zijn als die van 2021.
Voorgesteld wordt: een reservering voor het lustrum 2023 te maken, deze komt op
de begroting van 2022.
6. Bestuurssamenstelling.
Het bestuur mag statutair maximaal 7 personen bevatten.
De secretaris Karla Hendriks treedt officieel af, maar blijft nog aan tot er een
opvolger is, als overbrugging voor de continuïteit.
Vraag aan de vergadering gesteld of er belangstelling voor deze functie is, geen
respons.
De bestuursleden Lon de Jong en Nettie Dales zijn tussentijds afgetreden.
Voor deze 2 opengevallen plaatsen stelt het bestuur Els Opschoor en Rob Lodewijckx
als nieuwe bestuursleden voor. De voorzitter vraagt de vergadering om hiermee in te
stemmen, onder applaus zijn zij benoemd als bestuursleden.
De commissie lief en leed heeft als leden Maria Bal en Els Opschoor.
Voor de lustrumcommissie is een aanmelding. We willen graag meer mensen in de
commissie.
Er zijn verder geen vragen uit de vergadering over de nieuwe bestuurssamenstelling.
7. Rondvraag.
Marius de Haan: welke communicatie voert van Rossum met de VWW en vice versa?
De voorzitter geeft aan als vereniging wel contact te hebben gehad met Ricardo de
Winter, maar geen contacten met de heer van Rossum.
Evelien Verwijs: wil graag communicatie rondgestuurd hebben van de besluiten en
stappen van de VWW, zodat de leden op de hoogte blijven. Zij wil meer
transparantie. Het bestuur vindt dat ook belangrijk, de voorzitter zal toezien op meer
communicatie over wat er speelt en de besluiten.
Evelien wil graag openheid en respect van de vereniging. Memoreert dat men
gelukkig mag zijn te kunnen leven op Westenschouwen.
8. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en nodigt allen uit om aan de bar een
drankje te nuttigen van de vereniging en sluit de vergadering.
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Ondertekening voor akkoord,
Voorzitter,

Secretaris,

…………………………………………………….

………………………………………………..

