Verslag voorjaarsledenvergadering VDM, woensdag 11 mei 2016
Locatie: ‘t Klokhuis
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter Corrie Blommaert, secretaris Cor Koops, penningmeester Richard Staffhorst, Daniëlle van den Berg
(notulen), Jose van Ingen, Lidi Bouwman, en ongeveer 15 leden.
Afwezig met kennisgeving namens het bestuur: Gert van Os
Afwezig met kennisgeving: de diverse afmeldingen betreft zowel leden als vertegenwoordigers van de
gemeente.

1. Opening voorzitter en mededelingen bestuur
Voorzitter Corrie Blommaert opent de vergadering en heet namens het bestuur alle leden welkom en in het
bijzonder gastspreker Paul Rooswinkel.
Mededeling: Er gaat een presentielijst rond en de afmeldingen worden genoteerd.
2. Op bezoek Paul Rooswinkel.
Dhr. Rooswinkel verteld over de dijkverzwaring van de Rijnbandijk en geeft een educatieve en leuke
uiteenzetting van het hele traject. Meer informatie is te vinden op de website van VDM of
www.dijkverbeteringhop.nl
Punten die worden aangehaald zijn onder meer
De organisatie en Verschillen vormen van dijkverzwaring;
De 24-uurs bereikbaarheid;
De gevolgen voor de omwonenden en inwoners van aangrenzende dorpen;
Het vaarverkeer.
Punt 3 en 4 op de agenda worden omgedraaid. Bertha van der Garde en Joop Roos worden in de notulen
opgenomen als kascommissie. Agenda vastgesteld.
3. Financiële verantwoording van 2014 en 2015 door de penningmeester, kascontrole en benoeming
kascommissie.
Kascontrole is goed. Wel wordt de daling van het aantal leden aangemerkt.
Wisseling van de kascommissie: Nogmaals Joop Roos en een tweede kandidaat blijft uit. In de
najaarsledenvergadering wordt nogmaals een verzoek gedaan aan de leden ter vervanging van Bertha van
der Garde.
4. Notulen najaarsledenvergadering 25 november 2015
Frank Blommaert geeft aan dat zijn niet correct is getypt. Verder geen opmerkingen.
Notulen worden vastgesteld.
5. Jaarverslag activiteiten door de secretaris
Cor Koops leest het jaarverslag voor. Geen reacties van de leden.

Frank Blommaert geeft aan dat rolstoelen nog altijd niet de stoep op kunnen. De wethouder is op de
hoogte. Dit wordt nogmaals meegenomen in het overleg.
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Corrie Blommaert ligt toe dat onze rol als VDM nog altijd onduidelijk is. Welke richting willen we op. Graag
betrekken we de leden hierbij. Het nieuwe college geeft wellicht duidelijkheid, we laten ons informeren.
Dat wachten we af. De visie van het college geeft aan dat een brug met de burgers hoog op de agenda
staat. Dat zou via VDM een uitgelezen kans zijn. Cor Koops zegt een overleg met A. Benschop in te plannen.
Cor Koops ligt de situatie met De Dries nog toe n.a.v. de vorige vergadering. De uitrit via de dijk/Dries gaat
door voor calamiteiten (alle bezwaren zijn ongegrond verklaard).

6. Bestuurssamenstelling 2016-2017
Iedereen blijft. Cor Koops neemt afscheid in de voorjaarsladenvergadering van 2017. Wie hem opvolgt is
nog niet bekend.
7.

Rondvraag
Adrie Dees merkt op dat de asbestplaten allemaal moeten worden opgeruimd. Zonnepanelen wegen
niet op tegen consequenties van andere zaken.
Herman van Meeteren: over twee weken is er overleg met Sietske Klein over de stand van zaken rond
’t Klokhuis. Voorzieningen in het gemeentehuis wegen nog lang niet op die van ’t Klokhuis. Bovendien
is het logistiek niet te doen, bijvoorbeeld voor de muziekvereniging. Ook dit wordt in het overleg met
de wethouder meegenomen.

10. Sluiting
Corrie Blommaert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.05.

Vastgesteld d.d. 30 november 2016
Cor Koops (secretaris):
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Corrie Blommaert (voorzitter):

