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Agenda Algemene Ledenvergadering 

9 april 2018
 Algemene update bestuur en buurtschap

 Bestuursupdate

 Ledenadministratie

 Bebouwing buurtkavel

 Communicatie en website = www.nobelhorst-zuid.nl

 Samenwerking met andere buurtschappen

 Inrichting speelgedeelte op de buurtkavel 

 Participatieplan het Eiland

 Telcommissie samenstellen 

 Stemmen Speelgedeelte buutkavel & Participatieplan het Eiland

 Koffie/thee pauze & stemmen tellen

 Bekendmaking stemuitslag Speelgedeelte buutkavel & Participatieplan het Eiland

 Dankwoord 

http://www.nobelhorst-zuid.nl/


Algemene bestuursupdate en buurtschap

Bestuursupdate

 Gestart februari 2018

 Vooral bezig met opzetten van de basis; communicatie, website, 

speelgedeelte buurtkavel, bebouwing buurtkavel, participatie inrichtingsplan 

van het eiland, samenwerking met andere buurtschappen

 Organiseren van ALV, opstellen van een jaarbegroting, voorbereidingen voor 

het gaan innen van de contributiegelden via automatische incasso (moment 

van contributiebetaling wordt nog door de ALV besloten).

 Onderzoeken hoe we alles samen neer gaan zetten.



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Ledenadministratie
 Om u rechtstreeks te kunnen informeren dient het formulier ‘’Toestemming 

gebruik persoonsgegevens’’ ingevuld en in ons bezit te zijn.

 Indien dit nog niet is gebeurd, kunt u via de website het formulier downloaden en 

per e-mail versturen naar de ledenadministratie. Ook vanavond zijn een aantal 

formulieren aanwezig.

 Helaas zijn sommige ingevulde formulieren niet in ons bezit, u heeft hierover 

wellicht een e-mail ontvangen. We verzoeken u vriendelijk om het formulier 

nogmaals ingevuld aan te leveren.

 Machtigingsformulier voor stemmen. Als u niet in staat bent om aanwezig te 

zijn tijdens een ALV, kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. 

Hiervoor is een machtigingsformulier beschikbaar op de website.



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Bebouwing buurtkavel
 De werkgroep is op 3 april bijeengekomen en een afspraak met een 

leverancier wordt gemaakt om een en ander verder uit te werken. Wanneer 

er meer informatie  is zullen we dit via de website of via nieuwsbrief met 

jullie delen.

 Optie Hobbithuis is verder onderzocht met de werkgroep, geconcludeerd is 

dat dit door de onduidelijkheden rondom praktische zaken, aanleg, uitvoering 

en kosten helaas geen optie meer is.



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Communicatie en website

 Communicatie werkgroep is en blijft actief. Op de diverse pagina’s van 

Facebook worden berichten gedeeld door het team. 

 Facebookpagina van buurtschap Zuid is ‘’Buurtschap Nobelhorst Zuid’’. 

 Website is up to date. De agenda werkt waarin belangrijke activiteiten staan 

vermeld. Diverse documenten staan inmiddels op de website.

Website: 

www.nobelhorst-zuid.nl

http://www.nobelhorst-zuid.nl/


Algemene update bestuur en buurtschap

Samenwerking met andere buurtschappen

 Samenwerken met andere buurtschappen is heel belangrijk, denk 

bijvoorbeeld aan mooie momenten die zijn te organiseren, bijv. Pasen, 

sinterklaas etc. 

 16 april staat er een sessie gepland samen met het bestuur van buurtschap 

Nobelhorst Midden en tijdelijke/toekomstige bestuur van buurtschap 

Nobelhorst Noord.



Inrichting speelgedeelte op de buurtkavel 

 Hoe zijn de voorstellen tot stand gekomen

 Stemmen, kiezen tussen optie 1 en 2.

 1 stem per huishouden.

 Belangrijk: dit gaat alleen om het openbaar toegankelijke gedeelte 
zuid/westelijke deel van de buurtkavel, dit word aangelegd door de 
gemeente. Het onderhoud is de taak van het buurtschap. Het overige deel 
van deze kavel word glooiend opgeleverd met gras. De invulling staat nog 
open en wordt bekostigd door het buurtschap. Zie de indeling op de volgende 
sheet.

 Aanlegperiode is nog niet definitief maar na de bouwvak is de Gemeente 
voornemens te starten met de uitvoer.

 Nu, 2 opties, wat zijn de verschillen?



Inrichting speelgedeelte op de buurtkavel 







Participatieplan het Eiland

 Binnen ons buurtschap mogen we meedenken over het inrichtingsplan en de 
participatiezones, verkeersremmende maatregelen en de beplanting van de buurt. 
Vanavond stemmen we over het participatieplan voor het Eiland. 

 De bewoners van het Eiland hebben zelf al geparticipeerd op 17 oktober 2017. De 
gegeven feedback is verwerkt en er is een plan gekomen. Tot vorige week zijn alle 
laatste opmerkingen die ontvangen zijn behandeld door de gemeente en waar 
mogelijk verwerkt. Er is nu één definitief voorstel.

 1 stem per huishouden, gaan wij gezamenlijk akkoord dat de Gemeente dit zo 
gaat uitvoeren?

 Aanlegperiode is nog niet definitief, maar na de bouwvak is de Gemeente 
voornemens aan te vangen. Dit valt samen met het speelgedeelte op de 
buurtkavel.

 Onderhoud is voor rekening gemeente, geen extra onderhoudskosten voorzien voor 
de buurtschap voor dit inrichtingsplan.

 Deze aanpak, het gezamenlijk stemmen, zal ook gelden voor de andere velden die 
vallen onder Buurtschap Zuid.

 Nu, het plan! 



Participatieplan het Eiland

(zie het foamboard in de zaal voor detail)



Stemprocedure

 Er wordt schriftelijk gestemd.

 Besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen.

 Blanco en ongeldige stemmen (bijvoorbeeld het aankruisen van beide 

keuzes) worden niet meegeteld en vormen geen afzonderlijke uitslag. 

 De stemmen worden geteld door een onafhankelijke telcommissie. 

 De voorzitter stelt na de telling direct de uitslag vast en deelt deze mee 

aan de ALV.

 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als 

de meerderheid van de vergadering dit verlangt. De oorspronkelijke 

uitslag vervalt dan. 



Telcommissie samenstellen

We zoeken zes vrijwilligers om vanavond de stemmen te tellen;

 3 voor het participatie plan van het eiland

 3 voor het speelgedeelte op de buurtkavel

Wie wil ons helpen vanavond?



Laten we gaan stemmen!
Aansluitend koffie/theepauze



De uitslag



Bedankt voor uw komst en het uitbrengen van 

uw stem!

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons altijd persoonlijk benaderen of mailen 

naar Buurtschap Zuid.

bestuur@nobelhorst-zuid.nl

Namens het bestuur wensen we u veel woonplezier en tot ziens!


