
 

Notulen ALV Bewonersvereniging Park de Kieviet op  

14 mei 2019 

 

Vóór de ALV is door Edward Verschoor een toelichting gegeven over de Duurzaamheidscommissie, 

welke bestaat uit leden van de bewonersvereniging. Zij hebben ook zitting aan de zogeheten 

Klimaattafel van de gemeente. De Duurzaamheidscommissie heeft de volgende doelstellingen: 1. 

draagvlak creëren in de Kieviet voor concrete plannen en ideeën, 2. ambassadeurschap voor de Kieviet, 

3. platform bieden voor goede ideeën in de wijk, 4. samenwerking met partners (o.a. Dunea), 5. 

periodiek bewoners informeren over de voortgang van de klimaattafel, 6. bijwonen van de 

vergaderingen Wassenaarse klimaattafel, 7. voorlichting over mogelijke subsidies en 

duurzaamheidsaspecten. 

Vervolgens geeft wethouder Lia de Ridder van de gemeente Wassenaar een interactieve presentatie over 

de regionale en lokale energietransitie. Door de leden worden verschillende aspecten naar voren 

gebracht die implementatie van duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld warmtepompen niet zo 

eenvoudig maakt.  Dit kan zijn vanwege de kosten, logistiek vanwege het beschermd duingebied en 

oude huizen in de Kieviet die niet goed te verwarmen zijn met warmtepompen. Bovendien zijn er steeds 

meer nieuwe ontwikkelingen in de techniek waardoor men vreest dat een aanschaf van een prijzig 

duurzame energiebron zijn investering niet meer terugverdient. De leden plaatsen kritische noten bij de 

insteek van de gemeente voor de transitie naar duurzame energiebronnen. De wethouder beseft dat dit 

proces zeker nog veel meer onderzoek behoeft en dat zij ook daarom nog voorlopig geen duidelijke 

antwoorden heeft op hoe het zou moeten gezien de complexiteit. Zij nodigt eenieder uit om mee te 

praten en te denken om tot een gezamenlijke input te komen. De Duurzaamheidscommissie speelt hier 

zeker een rol in.  

Tot slot geeft Ellen Waasdorp een korte maar heldere introductie van het project Wassenaardoet.nl. Er 

is een makkelijk toegankelijke website gecreëerd waarop inwoners van Wassenaar elkaar kunnen 

vinden voor zowel praktische als sociale onbetaalde hulp. Dit kan bijvoorbeeld zijn uitleg bij het 

gebruik van de computer, het zoeken naar iemand om samen mee te wandelen, het vinden van 

gezelschap om naar de bioscoop of theater te gaan, de stoep sneeuwvrij maken, een schilderij ophangen 

of gewoon even naar het dorp voor een kopje koffie. Kortom, allerlei kleine dagelijkse dingen waar 

mensen, jong en oud, elkaar mee kunnen helpen. Aanmelden op de website www.wassenaardoet.nl gaat 

heel eenvoudig. Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord en na het invullen van de gevraagde 

gegevens kunnen oproepen van vraag en aanbod worden geplaatst.  Bovendien is er ook de 

Wassenaardoet.nl webapp. Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de infolijn 06-156 785 10. 

 

1. Opening & mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  

Er zijn ongeveer 50 aanwezigen. 

http://www.wassenaardoet.nl/


 

2. Ingekomen stukken: geen 

3. Goedkeuring van het verslag van de ALV van 4 juni 2018: door Wim Tordoir wordt een 

toelichting gevraagd bij punt 4 over het boek van Mutters. De €500 als sluitstuk zou alleen 

betaald worden als zou blijken dat dit bedrag nodig zou zijn om het totaalbedrag rond te 

maken om het boek te kunnen laten drukken.  

Frans Willem heeft voor de ALV informatie opgevraagd en gebleken is dat er genoeg middelen 

door andere donateurs zijn ingebracht en is medegedeeld dat het boek in augustus zal worden 

gedrukt. Derhalve is de €500 van de bewonersvereniging de Kieviet als sluitstuk niet meer 

nodig. Met deze aanpassingen zijn de notulen geaccepteerd.  

4. Financieel verslag over 2018: De penningmeester licht het volgende toe: 

- het aantal leden is toegenomen tot 74%, waardoor dit jaar de baten hoger zijn uitgekomen 

- het bomenboekje heeft uiteindelijk een opbrengst opgeleverd van €520 

- de sociale activiteiten zijn kosten effectiever uitgevoerd 

- de lasten zijn minder dan de baten en is er een overschot van €1.310. Het eigen vermogen is 

daarmee toegenomen tot €8,585, exclusief de reservering van €2,500 voor het cadeau 

Wilhelminaplantsoen.  

 

De begroting voor 2019 staat ter inzage op de website www.parkdekieviet.nl 

 

Verslag van de Kascommissie: De heer Rahusen van de commissie doet verslag van de 

controle van de boekhouding. Hij heeft samen met de heer Schilt vastgesteld dat deze 

zorgvuldig en overzichtelijk gevoerd is. De weergave in de jaarcijfers en balans is daarmee in 

overeenstemming. De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 

met een applaus. 

Benoeming Kascommissie:. De heer Rahusen wil graag zijn functie overdragen en deze zal 

overgenomen worden door Maud Groen. Het mandaat wordt voor Bart Schilt nog 1 jaar verlengd 

voor de continuïteit en om aan de opvolgers de kennis over te dragen. De heren worden bedankt 

voor de zorgvuldige controle.  

 

 

5. Verslag van de voorzitter:  

De voorzitter verwijst naar het prachtige jaarverslag/nieuwsbrief 2018 welke op de website 

www.parkdekieviet.nl is gepubliceerd. Op een aantal onderdelen geeft hij het woord aan de 

betreffende commissies om het jaarverslag toe te lichten.  

Activiteitencommissie 

Het woord is aan Martha Hartong van Ark van de Activiteitencommissie. Middels een 

PowerPoint met ook foto’s laat zij zien welke activiteiten geweest zijn en welke nog in het 

verschiet liggen. De Bridgedrive hebben ze helaas af moeten zeggen vanwege te weinig 

inschrijvingen. Wellicht lag het aan de datum of misschien aan verminderde interesse. Ze 

zullen desondanks het opnieuw organiseren maar dan in een andere periode. Alle activiteiten 

met foto’s staan op de website. De activiteiten betroffen de duinwandeling, zomerborrel 

nieuwjaarsborrel, Halloween, rondleiding bij de kunstgalerie van de familie Drake en de 

Paasspeurtocht. Voor de duinwandeling van 4 juni kunt u zich nog inschrijven. 

De commissie laat ook weten open te staan voor suggesties voor activiteiten. Hun motto is 

verbinding tussen de bewoners door middel van activiteiten. 

http://www.parkdekieviet.nl/
http://www.parkdekieviet.nl/


Groencommissie 

Anneke Huitink licht toe hoe de herinrichting van het Wilheminaplantsoen heeft 

plaatsgevonden. De druppelvorm is nu duidelijk zichtbaar. Tekeningen kunt u op de website 

bekijken. Voor het onderhoud is een hovenier aangesteld die uit het budget van de gemeente 

wordt betaald. Bovendien worden de banken/metselwerken gerenoveerd en schoongemaakt.  

Vergeet niet dat er in het voorste gedeelte een kruidentuin staat waaruit de bewoners vrij 

kunnen plukken. Voorgesteld wordt om een vrijwilligersclubje op te richten om op een vaste 

dag in de maand samen even de pluktuin te onderhouden. De pluktuin valt niet onder het 

onderhoudsplan van de gemeente. 

Op 14 september is het Open Monumentendag. Gevraagd wordt naar vrijwilligers die het leuk 

vinden om te vertellen over het Wilhelminaplantsoen. Het gaat maar om een kwartier op het 

hele uur. Anneke zal de leiding nemen en aan de vrijwilligers uitleg geven waarover te vertellen. 

Aangegeven wordt dat de prullenbakken weer terug worden geplaatst. Bovendien worden de 

huidige lantarenpalen vervangen door lantarenpalen met oude armaturen en op de juiste plek 

gezet in symmetrie met het plantsoen. 

Dankzij de inzet van Katja Verschoor kunnen we nu genieten van de (frisgroen gekleurde) 

Glossytheek. Hierin vindt u door bewoners ingebrachte glossy’s/tijdschriften om even te lezen 

en elkaar daar te ontmoeten. Katja heeft de gemeente gevraagd deze Glossytheek te financieren 

en daarmee is de gemeente akkoord gegaan.  

Verder zijn er bij de Weteringlaan en de Vijverweg stroken met bollen geplant welke inmiddels 

mooi hebben gebloeid. 

Koniginneweg 7 

Wim Tordoir doet verslag van de zitting bij de rechtbank Den Haag die gisteren op 13 mei 2019 

plaats vond. 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 redelijke termijn worden afgerond op 

straffe van een dwangsom. (De bouw is in september 2011 gestart.) 

Dit beroep bij de rechtbank was voorafgegaan door een zitting in juni 2018 bij de 

Bezwaarschriftencommissie die B en W heeft geadviseerd over het verzoek om handhaving dat 

begin 2018 door Rahusen en Tordoir was gedaan. De commissie heeft het bezwaar ongegrond 

verklaard, vandaar het beroep bij de rechtbank. De commissie heeft wel geadviseerd om 

frequente controles te houden op de voortgang van de bouw en om de stoepen vrij te maken. 

 

Ter zitting bleek dat de rechter goed onderzoek in de zaak had gepleegd en dus goed 

voorbereidt was. De gemeente had een vervanger naar de zitting gestuurd die geen kennis van 

de zaak had en geen goede argumenten kon aanvoeren. Wim geeft aan dat zij in ieder geval een 

goed gevoel hebben dat de rechter duidelijk inzicht heeft gekregen in deze langslepende 

situatie. Wim leest nog enkele slotzinnen voor van zijn pleidooi in deze beroepszaak. 

 

Hierop geeft de voorzitter tot slot aan dat hij ziet dat de vereniging Vrienden van Wassenaar 

belangrijke problemen bij de gemeente aandraagt en probeert (mede) sturend op te treden, 

zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen bij Valkenburg, Bronovo en het sluipverkeer. Hij 

moedigt een ieder die nog geen lid is, dat alsnog te worden. Als je lid wordt voor €50 krijg je 



ook nog eens het prachtige jubileumboek “50 jaar Vereniging van Vrienden van Wassenaar” 

cadeau! 

 

6. Bestuurswisseling: Martha Hartong van Ark, lid Activiteitencommissie wordt bestuurslid 

Activiteiten in de plaats van Alexandra Steegman-van Aken. Alexandra wordt van harte 

bedankt voor haar inzet. Zij wil graag een stapje terug doen maar zal nog wel lid blijven van de 

Activiteitencommissie.  

De voorzitter reikt een mooie plant uit aan Katja Verschoor. Zij is uit de Groencommissie 

getreden en wordt ook hartelijk bedankt voor haar inzet.  

 

Na 8 jaar bestuurslid te zijn geweest treedt Edward Verschoor reglementair af. Hij wordt door 

de voorzitter van harte bedankt voor alles wat hij in al deze jaren heeft gedaan voor de 

bewonersvereniging! Als dank krijgt Edward het traditionele bronzen beeldje “Chapeau” en 

bedanken de leden hem met een groot applaus. Edward blijft nog lid van de Webcommissie wat 

heel erg wordt gewaardeerd.  

De voorzitter introduceert en verwelkomt Berry Janmaat als nieuw bestuurslid. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten gemeld. Berry brengt aardig wat kennis en ervaring mee op verschillende 

gebieden. Hij is Landbouwkundig Ingenieur en neemt met genoegen de portefeuille Groen op 

zich. Berry woont op de Julianaweg waar hij samen met zijn partner Marcel Kuivenhoven  Bed 

& Breakfast Juliana’s runt. Ook hebben ze een bloemenzaak in Rijswijk en beheert Berry een 

familiestichting.  

 

 

7. Rondvraag en sluiting 

- Stratenplan - onkruid: er wordt opgemerkt dat na het herstel van het stratenplan veel onkruid 

is op delen waar het groen behoort te zijn. Anneke van de Groencommissie beaamt dit en geeft 

aan dat zij dit aangekaart hebben bij de gemeente. Er is door de gemeente wel aangeboden te 

herstellen, maar in sommige gevallen is door een bewoner niet aan de bel getrokken. 

Desalniettemin blijft het de aandacht houden van de Groencommissie.  

- Verbouwingen in de wijk – vrachtwagens: opgemerkt wordt dat er veel verbouwingen plaats 

vinden met veel vrachtverkeer als gevolg. Deze rijden/parkeren op de groendelen en vernielen 

zo het gras. Gevraagd wordt of de bewoners bij wie de verbouwing plaatsvindt hierop te letten 

en de vrachtwagenchauffeurs erop aan te spreken.  

- Overhangend groen – overlast: opgemerkt wordt dat niet alle bewoners hun overhangend groen 

naar de straatkant toe onderhouden. Dit levert overlast op bij het wandelen over het trottoir. 

Anneke geeft aan dat het aan de gemeente is om dit te handhaven en kan eenieder die er last 

van heeft de gemeente verzoeken hierop de acteren via telefoonnummer 14070. De 

Groencommissie laat ook een bericht bij de bewoners achter dat er last wordt ondervonden van 

het overhangende groen en dat de gemeente mogelijk zal verzoeken tot snoeien of zelf tot 

snoeien zal overgaan. Inmiddels heeft de Groencommissie 4 brieven aan de gemeente gestuurd 

met het verzoek tot handhaving.  

- De voorzitter sluit de vergadering om 22:10.  

 

 

 

 


