Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020
Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o.
Datum 9 september 2020
Locatie: MFA Kersentuin, Bunnik
Vooraf: De ALV 2020 was aanvankelijk gepland op 25 maart 2020. I.v.m. de coronamaatregelen besloot het bestuur tot
uitstel.
Opening / mededelingen
Voorzitter Ciska Pittie opent de vergadering; geen mededelingen.
Verslag ALV 2019
De vergadering stelt het verslag vast. Het verslag is te vinden op de website van de vereniging.
Wijziging samenstelling bestuur
Ciska Pittie neemt namens bestuur en vereniging afscheid van secretaris Harry Helsloot.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel dat Rick Verschure – als secretaris – en Wilma Troost – als algemeen
bestuurslid – het bestuur versterken.
Jaarverslagen werkgroepen
Werkgroep herinrichting
In het kader van het verslag van de werkgroep voert ook de onlangs aangetreden wethouder Jocko Rensen het woord.
Hij spreekt in plaats van projectleider Hans Bregman, die verhinderd is. De wethouder wijst op het belang van
communicatie en duidelijkheid over wat betrokkenen in het kader van de planvorming en uitvoering van de herinrichting
van elkaar kunnen verwachten.
De startnotitie m.b.t. het project gaat nog naar het college van B&W. In de openbare agenda’s van college en
gemeenteraad is de voortgang met betrekking tot de startnotitie te volgen. De wethouder verwacht dat de gemeente
raad de notitie in december a.s. zal behandelen. Hij spreekt de wens uit om kennis te maken met de leden van de
werkgroep herinrichting. Ook wijst de wethouder op het evenwicht dat nodig is tussen samenwerking met de buurt aan
de ene kant en de beschikbare middelen aan de andere kant.
De projectleider is voor bewoners en werkgroepleden de persoon om in eerste instantie contact mee te zoeken; als het
gaat om bestuurlijke verantwoordelijkheid is de wethouder aanspreekbaar.
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De verwachting is dat de herinrichting wordt voorbereid in 2021. Start uitvoering 2022. De wethouder wijst erop dat
bewoners contact kunnen opnemen met leden van de gemeenteraad als zij invloed willen uitoefenen op de houding van
de raad m.b.t. de startnotitie. De startnotitie zal worden gekoppeld aan een budgettering.
De werkgroep doet in de vergadering een oproep voor versterking, met name bestaat behoefte aan een iets ouder
persoon. N.a.v. deze oproep meldt zich ter plekke een belangstellende die aan dit profiel voldoet.
Werkgroep groen
In verband met verhindering van Cerian van Gestel, coördinator van de werkgroep, leest de voorzitter een tekst van
Cerian voor. In het afgelopen jaar heeft de werkgroep, samen met een schil van (andere) wijkbewoners, veel activiteit
aan de dag gelegd waarbij vooral Ireneplein de nodige aandacht heeft gekregen (denk aan onderhoud en bouw –
inmiddels bewoonde!) bijenhotel. Ook bestond aandacht voor beplanting aan de kop van de Emmastraat en voor het
aanleggen van boomspiegels.

AED
AED-coördinator Leonard Baart de la Faille meldt dat in totaal 50 personen zijn opgeleid voor het gebruik van de AED,
waarvan er 2 exemplaren in de openbare ruimte van de wijk beschikbaar zijn. Het plan was om de personen die de
cursus gevolgd hebben jaarlijks in de gelegenheid te stellen hun kennis en vaardigheden op te frissen. Pal vóór het
uitbreken van de coronacrisis heeft een groep de herhalingscursus nog gevolgd. De verwachting is dat er dit jaar geen
opfriscursus meer zal worden gegeven.
Leonard schetst aan de hand van het relaas van een melding over een reanimatie in de wijk het nut van de
beschikbaarheid van een AED en van getrainde personen om een reanimatie uit te voeren.

Website
Beheerder Mart Zijlstra meldt dat de website een ander uiterlijk heeft gekregen.
Financiën en ledenadministratie
Het ledenaantal laat ook het afgelopen jaar een redelijk stabiel beeld zien.
De vereniging kent een financieel redelijk ruim jasje; de vereniging heeft t.b.v. de AED’s een startbedrag ter beschikking
gesteld; daarnaast worden reserveringen gemaakt voor het onderhoud van de apparaten.
Het buurtfeest in 2019 is financieel een gezond feest geweest.
Namens de kascommissie meldt Frank Wijnen dat het financieel jaarverslag en de begroting in orde zijn bevonden. De
vergadering sluit zich bij het oordeel van de kascommissie aan.
De kascommissie zal in ongewijzigde samenstelling ook de financiële stukken van het bestuur over 2020 beoordelen.
Rondvraag
N.a.v. de vraag – die eerder aan de orde is geweest – in hoeverre het contact tussen bestuur en leden aangepast
(concreet: het inzetten van email) kan worden (dit met het oog op de gevolgen van de coronacrisis en gelet op de
komende herinrichting van de wijk) geeft het bestuur aan zich hierover te zullen buigen.
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Aan de Rijnzichtlaan (hoek Stationsweg) heeft de stoep aan de zijde van de voormalige bakkerij Van Dijk plaats
gemaakt voor een aantal parkeerplaatsen.
Het bestuur geeft aan dat wijkbewoners met bezwaar dit zelf onder de aandacht van de gemeente kunnen brengen.
Ook kan de huidige situatie meegenomen worden in de herinrichting van de wijk.
Vragen/opmerkingen over dit onderwerp – maar ook over andere thema’s – kunnen worden gestuurd naar
info@bunnik.nl. Van daaruit wordt het bericht bij de goede medewerker van de gemeente gebracht; de afzender kan
binnen een paar dagen antwoord op zijn bericht verwachten.
Naar aanleiding van dit onderwerp merkt de vergadering op dat geen goede ervaring is opgedaan in de Bernhardstraat.
Daar zijn wijzigingen aangebracht in de trottoirs, maar zijn daarbij hinderlijk geplaatste verkeersborden niet naar een
betere locatie verplaatst.
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