
	  

Notulen	  ALV	  Bewonersvereniging	  Park	  de	  Kieviet	  op	  	  
8	  november	  2021	  

	  

Voor	  het	  begin	  van	  de	  ALV	  is	  door	  Edward	  Verschoor	  een	  presentatie	  “Samen	  maken	  we	  
de	  Kieviet	  duurzaam”	  gegeven.	  	  (Edward	  is	  lid	  van	  de	  Duurzaamheidscommissie	  samen	  
met	  Madeleine	  Weekers,	  Rick	  van	  der	  Plas	  en	  Theo	  Rutten).	  

De	  plannen	  en	  initiatieven	  van	  de	  Duurzaamheidscommissie	  worden	  besproken,	  
allereerst	  wordt	  toegelicht	  wat	  er	  nu	  al	  gedaan	  is:	  een	  enquête	  onder	  de	  buurtbewoners,	  
de	  zonnepanelen	  actie,	  warmte-‐scan,	  aansluiting	  bij	  bestaande	  buurtkracht	  teams	  in	  
Wassenaar	  en	  samenwerking	  met	  de	  gemeente.	  	  

Vervolgens,	  wordt	  er	  stilgestaan	  bij	  wat	  de	  Duurzaamheidscommissie	  nog	  gaat	  doen:	  een	  	  
Isolatie-‐traject	  opzetten	  met	  6	  buurten	  in	  Wassenaar,	  Inventarisatie	  van	  behoeften	  &	  
vragen	  in	  de	  buurt,	  meedenken	  over	  de	  TransitieVisieWarmte	  van	  de	  gemeente,	  dit	  alles	  
met	  het	  doel	  15%	  CO2	  reductie	  tot	  2030	  en	  tot	  2050	  30%	  reductie	  CO2.	  

De	  isolatie	  campagne	  is	  des	  te	  meer	  noodzakelijk	  daar	  blijkt	  dat	  huizen	  in	  de	  Kieviet	  
gemiddeld	  veel	  meer	  gas	  en	  elektriciteit	  verbruiken	  dan	  gemiddeld	  in	  Nederland.	  

De	  isolatie	  campagne	  werkt	  met	  de	  hulp	  van	  Buurtkracht	  (communicatie	  )	  en	  Duurzaam	  
Bouwloket	  of	  DBL	  (technisch	  inhoudelijk)	  en	  binnenkort	  wordt	  een	  buurtanalyse	  door	  
DBL	  gedaan.	  Uit	  deze	  analyse	  komt	  een	  voorstel	  voor	  een	  type	  referentie	  woning	  per	  
buurt.	  

Referentie	  woningen	  zijn	  gebouwd	  tussen	  1905	  en	  1945,	  en	  de	  bewoners	  worden	  	  
gevraagd	  zijn/haar	  woning	  beschikbaar	  te	  stellen	  als	  referentie	  woning	  (twee	  per	  buurt).	  

Vervolgens	  wordt	  er	  een	  gratis	  energie/isolatie	  rapportage	  van	  DBL	  uitgevoerd	  waarbij	  
voorstellen	  gedaan	  worden	  met	  betrekking	  tot	  de	  gunstigste	  isolatie	  van	  de	  referentie	  
woning.	  

Voor	  vragen	  en/of	  je	  woning	  aanmelden	  voor	  de	  isolatie	  campagne	  kijk	  op	  de	  website	  
van	  Park	  de	  Kieviet	  onder	  Duurzaamheid(parkdekieviet.nl).	  

Tenslotte	  ging	  het	  tweede	  gedeelte	  van	  de	  presentatie	  over	  de	  WEC	  (Wassenaarse	  
Energie	  Cooperatie).	  Dit	  is	  een	  participatie	  van	  Wassenaarse	  burgers	  in	  duurzame	  
projecten	  om	  samen	  lokaal	  duurzame	  energie	  te	  gaan	  opwekken.	  



De	  WEC	  biedt	  inwoners	  van	  Wassenaar	  de	  mogelijkheid	  om	  samen	  te	  investeren	  in	  
zonnepanelen	  op	  grote	  daken.	  De	  WEC	  heeft	  nu	  twee	  zonne	  energie	  projecten	  in	  
Wassenaar:	  het	  Adelbert	  College	  en	  de	  Amerikaanse	  school	  ,	  goed	  voor	  70	  en	  
respectievelijk	  100	  huishoudens	  in	  Wassenaar.	  

Voor	  wie	  is	  participatie	  geschikt:	  voor	  iedere	  Wassenaarder	  die	  wil	  bijdragen	  aan	  een	  
zelfvoorzienend	  en	  duurzaam	  Wassenaar	  en	  wil	  investeren	  in	  zonnepanelen	  maar	  liever	  
niet	  op	  je	  eigen	  dak.	  	  

Als	  je	  wilt	  deelnemen	  en	  investeren	  kijk	  op	  www.wec-‐duurzaam.nl	  

	  

	  

1. Opening	  &	  mededelingen:	  De	  voorzitter	  heet	  iedereen	  welkom	  op	  de	  
vergadering	  in	  de	  Kieviet	  kerk.	  Er	  zijn	  geen	  mededelingen	  of	  ingekomen	  stukken.	  

	  

2. Goedkeuring	  van	  het	  verslag	  van	  de	  ALV	  van	  14	  mei	  2019:	  geen	  toevoegingen	  
en	  de	  notulen	  zijn	  geaccordeerd.	  

	  

3.	  Financieel	  verslag	  over	  2019-‐2020:	  De	  penningmeester	  licht	  het	  volgende	  toe:	  	  

	  -‐	  sinds	  2017	  zijn	  reserveringen	  gemaakt	  voor	  een	  kunstobject	  op	  het	  
Wilhelminaplantsoen,	  daarvoor	  is	  nu	  12000,-‐	  Euro	  gereserveerd	  in	  de	  kas;	  	  

-‐	  In	  2020	  	  waren	  en	  geen	  uitgaven	  aan	  activiteiten	  behalve	  de	  nieuwjaarsborrel;	  

-‐	  In	  2020	  is	  er	  sprake	  van	  een	  lichte	  dip	  van	  het	  aantal	  leden	  (momenteel	  is	  ongeveer	  
2/3	  van	  de	  wijk	  lid	  van	  de	  bewonersvereniging)	  en	  tenslotte	  is	  er	  kort	  gesproken	  over	  
het	  (terugkerende)	  probleem	  van	  leden	  die	  hun	  contributie	  niet	  betalen.	  

-‐	  Verslag	  van	  de	  Kascommissie:	  de	  heer	  Paul	  van	  Gent	  doet	  een	  kort	  verslag	  van	  de	  
controle	  van	  de	  boekhouding.	  Deze	  is	  overzichtelijk	  gevoerd	  en	  de	  vergadering	  
dechargeert	  het	  bestuur	  voor	  het	  gevoerde	  beleid.	  

4.	  Verslag	  van	  de	  voorzitter:	  

De	  voorzitter	  blikt	  terug	  op	  een	  jaar	  met	  Corona	  waarin	  we	  niet	  zo	  actief	  konden	  zijn	  
als	  voorgaande	  jaren.	  Vervolgens	  geeft	  de	  voorzitter	  het	  woord	  aan	  verschillende	  
commissies	  om	  hun	  jaarverslag	  toe	  te	  lichten.	  

	  

	  



Verkeercommissie	  

Saskia	  Kettler	  licht	  toe	  dat	  er	  goed	  contact	  is	  met	  Dunea	  middels	  een	  contact	  persoon,	  
daarnaast	  is	  er	  overleg	  met	  verschillende	  groepen	  naast	  Dunea	  om	  een	  goede	  balans	  
te	  vinden	  tussen	  het	  aantal	  (toegenomen)	  bezoekers	  van	  Meijendel	  en	  de	  gevolgen	  
(overlast)	  voor	  de	  buurt.	  

Daarnaast	  is	  een	  punt	  van	  aandacht	  (en	  overleg	  met	  de	  gemeente),	  het	  sluipverkeer	  
op	  de	  Groot	  Haesebroekseweg	  en	  tevens	  richting	  Meijendel.	  Saskia	  laat	  weten	  dat	  er	  
nu	  verkeersdrempels	  op	  de	  Meijendelse	  weg	  komen.	  

De	  parkeer	  ruimte	  in	  Meijendel	  en	  het	  parkeren	  in	  de	  buurt	  wordt	  besproken	  ,	  deze	  
zaken	  worden	  ook	  in	  het	  overleg	  met	  Dunea	  besproken.	  

Er	  is	  een	  vraag	  waarom	  “Hart	  voor	  Meijendel”	  en	  de	  buurtvereniging	  twee	  aparte	  
verenigingen	  zijn.	  De	  voorzitter	  en	  Saskia	  leggen	  uit	  dat	  de	  buurtvereniging	  spreekt	  
namens	  alle	  bewoners,	  Hart	  voor	  Meijendel	  zet	  zich	  in	  als	  actie	  groep	  voor	  specifieke	  
belangen	  zoals	  natuurbehoud	  in	  Meijendel.	  Er	  is	  goed	  contact	  tussen	  de	  
buurtvereniging	  en	  Hart	  voor	  Meijendel.	  

Groencommissie	  

Katja	  Verschoor	  laat	  eerst	  weten	  dat	  het	  bibliotheek	  kastje	  op	  het	  Wilhelmina	  
plantsoen	  klaar	  is,	  het	  is	  weer	  mooi	  groen	  geverfd	  en	  er	  wordt	  goed	  gebruik	  van	  
gemaakt.	  Vervolgens	  licht	  Katja	  toe	  wie	  er	  in	  de	  Groencommissie	  zitten	  en	  wat	  hun	  
taken	  zijn	  dit	  zijn	  zaken	  als	  “een	  rondje	  groen	  lopen”	  en	  dingen	  in	  kaart	  brengen	  die	  
aandacht	  vragen	  en	  daarnaast	  de	  gemeente	  aanspreken	  als	  iets	  gedaan	  moet	  worden	  
zoals	  onkruid	  verwijderen,	  kapotte	  stoep	  etc.	  	  Daarnaast	  is	  er	  de	  pluktuin	  die	  door	  een	  
actieve	  groep	  vrijwilligers	  uit	  de	  buurt	  ongeveer	  1x	  per	  maand	  onderhouden	  wordt,	  
toch	  nog	  een	  oproep	  aan	  mensen	  uit	  de	  buurt	  om	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  de	  pluktuin.	  

Activiteiten	  commissie	  	  

Martha	  Hartong	  van	  Ark	  van	  de	  Activiteitencommissie	  laat	  weten	  dat	  afgelopen	  
Halloween	  met	  25	  deelnemende	  huizen	  een	  groot	  succes	  was.	  Voor	  het	  nieuwe	  jaar	  
worden	  de	  traditionele	  activiteiten	  geplant	  zoals	  de	  nieuwjaarsborrel,	  de	  bridge	  drive,	  
de	  duinwandeling,	  de	  zomer	  borrel	  en	  de	  Paaszoektocht	  (alles	  indien	  mogelijk	  
rekening	  houdende	  met	  de	  corona	  maatregelen).	  

Vervolgens	  is	  een	  toelichting	  op	  het	  kunstobject	  voor	  het	  Wilhelminaplantsoen.	  Er	  
stond	  een	  bedrag	  van	  5000	  Euro	  dat	  is	  echter	  niet	  voldoende	  voor	  een	  behoorlijk	  
kunstobject,	  besloten	  is	  tot	  inzamelen	  van	  fondsen	  via	  een	  benefit	  avond	  bij	  familie	  
Drake.	  Deze	  zou	  voor	  zo’n	  60	  man	  zijn	  en	  gaat	  hopelijk	  in	  2022	  plaatsvinden.	  Ook	  is	  
de	  vergunning	  met	  de	  gemeente	  besproken,	  de	  burgemeester	  is	  op	  het	  Wilhelmina	  
plantsoen	  langs	  geweest.	  



Tenslotte	  de	  vraag	  wat	  voor	  kunstobject	  gaat	  er	  komen?	  De	  commissie	  is	  nog	  steeds	  
aan	  het	  rondkijken	  en	  ideeën	  zijn	  welkom!	  

Koninginneweg	  7	  

Wim	  Tordoir	  geeft	  een	  update	  over	  de	  situatie	  en	  de	  laastste	  twee	  gerechtelijke	  
uitspraken.	  Michiel	  Rahusen	  en	  Wim	  Tordoir	  hebben	  mede	  namens	  een	  achttal	  
andere	  omwonenden	  van	  Koninginneweg	  7	  de	  rechter	  gevraagd	  om	  de	  gemeente	  
Wassenaar	  te	  verplichten	  om	  aan	  de	  oorspronkelijke	  bouwvergunning	  alsnog	  de	  
voorwaarde	  te	  verbinden	  dat	  de	  bouwwerkzaamheden	  aan	  de	  buitenkant	  binnen	  een	  
redelijk	  termijn	  worden	  afgerond	  op	  straffe	  van	  dwangsom.	  Wim	  Tordoir	  laat	  weten	  
dat	  zijn	  groep	  het	  beroep	  (van	  2019)	  bij	  de	  rechtbank	  hebben	  gewonnen	  en	  dat	  de	  
gemeente	  een	  termijn	  moest	  stellen	  uiterlijk	  binnen	  twee	  jaar.	  September	  2021	  liep	  
dit	  termijn	  af	  er	  nu	  moet	  er	  door	  de	  gemeente	  gehandhaafd	  worden.	  	  

5.	  Bestuurswisseling:	  Caroline	  Taets	  van	  Amerongen,	  lid	  van	  de	  Activiteiten	  
commissie	  wordt	  penningmeester	  in	  plaats	  van	  Annemarie	  Scheepbouwer.	  Ellen	  
Riegstra	  wordt	  secretaris	  in	  plaats	  van	  Nathalie	  Schilt.	  Annemarie	  en	  Nathalie	  worden	  
van	  harte	  bedankt	  voor	  hun	  inzet	  en	  ontvangen	  het	  traditionele	  bronzen	  beeldje	  
“Chapeau”.	  	  

	  

6.	  Rondvraag	  en	  sluiting	  

-‐	  Er	  is	  een	  vraag	  waarom	  de	  Meijendelse	  weg	  afgesloten	  gaat	  worden,	  antwoord	  is	  de	  
eerdere	  genoemde	  verkeersdrempels	  die	  er	  gaan	  komen.	  

-‐	  Er	  is	  een	  vraag	  of	  er	  leden	  van	  eredienst	  benoemd	  kunnen	  worden,	  antwoord	  is	  dat	  
de	  statuten	  daar	  niet	  over	  spreken.	  

-‐	  Tenslotte	  laat	  de	  voorzitter	  weten	  dat	  er	  op	  18	  november	  de	  ALV	  van	  de	  Vereniging	  
van	  Vrienden	  van	  Wassenaar	  zal	  plaatsvinden	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


