
 

Verslag ALV BV Vogelbuurt  
   
Datum: 06-03-2018  
Tijd:  20.00-22.00 uur  
Plaats: Schepphuis Dorpsstraat 10  
Verhindering:Patrick Grevenbroek, Mark Verwaal, Peter Staal,  Liduin de Vette, Ruud 

Figee, Wilfred Koppe, Marc Overdijk 

Aanwezig: 40 leden (zie presentielijst)  

 
   
1. Opening 20.00 uur precies.  
- 
   
2. Mededelingen, waaronder berichten van verhindering  

 Cisca Kamp wil de ledenadministratie opzetten en beheren. 
  
3. Vaststellen huishoudelijk reglement  

 Er zijn geen vragen over het huishoudelijk reglement; wordt conform voorstel 
vastgesteld 

 
4. Jaarverslag  2017  

 Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2017; wordt conform voorstel vastgesteld 
 
5. Rekening 2017 -begroting 2018 en vaststellen contributie .  

 Geen vragen en opmerkingen over de rekening 2017. De vereniging houdt € 1400 
als werkkapitaal achter de hand met de verzekering dat voor goede plannen altijd 
middelen te vinden zijn (diverse subsidies gemeente Schiedam) 

 Akkoord met voorstel contributie 2018  
 Jan Vermeulen en mevrouw Tromp zijn de kascontrole commissie.  

   
6. Voorlopige plannen van de werkgroepen voor 2018 – zie werkplan 2018 
 
Bestuur 

 Bestuur streeft naar 150 leden. 
 Daarnaast verdient de werving van contactpersonen aandacht, er zijn nog teveel 

‘witte vlekken’ in de dekking van contactpersonen. 
 
Werkgroep Samenwonen  

 Mogelijkheden onderzoeken voor versnelling ophoging in ‘driehoek’ Koekoekslaan  
 Waarom een extreme stijging WOZ in de ‘driehoek’ Koekoekslaan  
 Op het thema woningverbetering/duurzaamheid: wat kan de werkgroep doen?  
 Oproep om lid te worden van bewoners tegen uitbreiding RTHA (BTV). Er wordt een 

opmerking gemaakt over de petitie van Ad Slooten tegen RTHA: wat is met de 
uitkomsten gebeurd? ->Na vragen bij Ad Slooten  

 Toelichting enquête parkeren Vogelbuurt-zuid. De enquête is afgerond en de vraag is 
wat gebeurt er met de uitkomsten.   

 
Naar aanleiding van de toelichting van Henk Vos zijn er enkele vragen en oproepen: 

 Oproep om de middenberm Zwaluwlaan kort te houden zodat er overzicht is bij 
afslaan -> inbrengen in wijkoverleg. 



 Oproep om mee te denken in werkgroep over de Blauwe Brug locatie. Er zijn al 
diverse ideeën o.a.: centralisatie medische voorzieningen 

 Oproep om de honden iets verder op het gras uit te laten op  
de Nachtegaallaan/Duivepad. Niet vlak naast de auto’s zoals dat nu gebeurt 
 

Werkgroep Samenleven  
 Werkgroep is nog te klein om zaken op te zetten. Oproep van Lydia om zich aan te 

melden. Lydia wil minimaal 3 mensen in de werkgroep.  
 De wandelgroep op woensdag gaat op Hemelvaartsdag 10 mei dauwtrappen. Start 

om 7:00u e het is een tocht van 1,5 uur. 
 Buurtfeest is dit jaar op 1 september!! 
 Spontaan wordt besloten om voorafgaand aan het buurtfeest op 31 augustus een 

tennistoernooi te organiseren om het buurtkampioenschap. 
 Aandacht voor de mogelijkheid op een subsidie va € 500 per straat om iets 

organiseren.  
  
  
Werkgroep Welzijn  

 Belangrijkste project is een onderzoek onder 65 plussers: welke hulp kunnen we 
bieden aan deze buren? Er zijn formulieren met vragen rondgestuurd en er wordt een 
oproep gedaan om de formulieren in te vullen. Oproep aan de contactpersonen om 
bij de werkgroep te melden welke buren benaderd kunnen worden.   

 
  
7. Rondvraag  

 Bankrekeningnummer is niet te vinden op de website -> Roeland past dit aan op de 
site  

 Vraag aan de gemeente: steeds verdwijnt 1 en dezelfde conifeer langs het fietspad 
Zwaluwlaan/Koekoekslaan. De vraag wordt meegenomen naar het wijkoverleg.   

 
PAUZE  
   
8. Presentatie Servicepunt Woningverbetering  
Het Servicepunt woningverbetering is een gemeentelijke afdeling en biedt eerste hulp bij 
onderhoud van de eigen woning. Voor de leefbaarheid van buurten en wijken is het van 
belang om de kwaliteit van het particuliere bezit in Schiedam op peil te houden.  
De laatste jaren komt duurzaamheid steeds meer naar voren en gaat het om energie 
besparen, levensloopbestendig wonen en op termijn de omslag van gas op elektra.    
Rob van Huis, adviseur, geeft een toelichting. Informatie is beschikbaar gesteld via hand-
outs. 
Het bestuur onderzoekt of een trip naar het duurzaamheidscentrum op Heijplaat kan worden 
georganiseerd.  
  
  
   
9. Afsluiting (rond 10 uur)  
 


