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Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Vogelzang die gehouden werd in het 
bijgebouw van de Koninklijke Boekverkopersbond aan de Prins Hendriklaan 72. 
Aanwezig: het bestuur van de wijkvereniging, plus circa 30 leden. 
 
1) Opening en welkom 

De voorzitter, Gerrit Bloothooft, heet iedereen van harte welkom op deze nieuwe locatie. 
Hij opent de ALV met een aantal foto’s van de wijk ‘in verandering’: er wordt flink 
verbouwd in de wijk. Een aantal huizen is van eigenaar veranderd; we hebben afscheid 
genomen van wijkgenoten en nieuwe wijkgenoten welkom geheten. De demografische 
samenstelling van de wijk verandert daardoor: meer kinderen en ouders in de leeftijd 35-
45 jaar en minder ouderen. 

 
2) Verslagen 2016 
Gerrit Bloothooft neemt de activiteiten van (het bestuur van) de wijkvereniging van het 
afgelopen jaar door. Dit zijn de inmiddels vaste activiteiten bestaande uit: 

 vogels spotten in de wijk, met ontbijt na afloop; 
 schoonmaken groenstrook; 
 paaseieren zoeken; 
 wijkfeest (met subsidie van de gemeente); 
 Sint Maartenkraam met wederom een grote opkomst; 
 wijkkerstboom; 
 running dinner; 
 maandelijkse koffieochtenden voor ouderen. 

Verder was er een algemene ledenvergadering met lezing van wijkagent Floris Moons over 
veiligheid, hebben we een enquête gehouden over trillings- en geluidsoverlast van het spoor 
en werden over het hele jaar 6 nieuwsbrieven verspreid. 
De ALV verleent vervolgens goedkeuring aan het secretarieel jaarverslag 2016 en de 
(concept-)notulen van de ALV van 14 maart 2016, waarmee deze zijn vastgesteld. Naar 
aanleiding van agendapunt 6 (spoorhinder) wordt gemeld dat Prorail de storende wissel na 
intensief aandringen van John van Zijl zal verwijderen. 
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3) Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 
De penningmeester, Jeffrey Rundberg, licht het financieel overzicht van baten en lasten 2016 
toe. Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo ad 153,14. Er is € 250,- subsidie   
van de gemeente ontvangen voor het wijkfeest. Het eigen vermogen van de wijkvereniging 
bedraagt ruim €3000.  
In 2016 waren 135 huishoudens lid van de wijkvereniging, op dit moment zijn dat er 130. De 
kascommissie, bestaande uit John van Zijl en Marieke Spijkstra, heeft de stukken 
gecontroleerd en schriftelijk gerapporteerd dat deze in orde zijn bevonden.  
De vergadering stemt daarmee in, keurt het financieel jaarverslag goed en dechargeert het 
bestuur met applaus. 
De begroting voor 2017 ligt in lijn met datgene dat in 2016 is gerealiseerd. De contributie 
voor 2016 blijft gehandhaafd op € 10,00 per huishouden. De ALV stemt hiermee in. 
John van Zijl en Marieke Spijkstra zijn bereid ook in 2017 de kascommissie te vormen. 

 
4) Bestuurssamenstelling 
Twee bestuursleden zijn aftredend: Gerrit Bloothooft (na 8 jaar) en Maaico Maarssen (na 7 
jaar).	Tim Heere en Tjeerd Mijnster hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Zij 
worden per acclamatie gekozen tot nieuwe bestuursleden. In het nieuwe bestuur zal Jeffrey 
Rundberg de functie van voorzitter bekleden, Bert Roke wordt penningmeester, Heleen André 
de la Porte blijft secretaris en Tim en Tjeerd zijn bestuursleden. Gerrit spreekt zijn vertrouwen 
uit in zijn opvolger en overhandigt hem symbolisch de voorzittershamer.  
De nieuwe voorzitter bedankt Gerrit en Maaico met mooie woorden en een bos bloemen voor 
hun lange bestuursperiode. Van de ALV krijgen zij een luid applaus. 
 
5) Plannen voor 2017, vragen en ideeën 
Alle genoemde activiteiten in 2016 zijn ook weer in de planning voor 2017. Jeffrey licht de 
komende wijkactiviteiten toe: 

 8 april a.s.: vogels spotten onder leiding van wijkgenote Janneke Kimstra (Vogelwacht 
Utrecht); verzamelen om 7.30 uur op het grasveldje aan de Kruislaan en na afloop 
ontbijten bij Gerrit en Titia. 

 ook op 8 april a.s.: onderhoud aan de groenstrook; verzamelen om 11 uur bij de ingang 
van de groenstrook aan de kant van het fietspad over de tunnel. 

 Voor in de agenda’s: het running dinner – georganiseerd door Olga en Annette - vindt 
dit jaar plaats op 1 juli a.s. 

Jeffrey nodigt wijkgenoten uit om zelf met ideeën te komen voor nieuwe wijkactiviteiten en 
geeft aan dat het bestuur graag ondersteuning biedt bij de uitvoering (bijvoorbeeld met 
communicatie of financiering). 
Titia Kortbeek stelt voor het kapotte paneel met de wijkfoto te vervangen. Het bestuur zal 
nagaan wat de kosten zijn om het bord, dat provisorisch is gerepareerd, te vervangen. 
Onze wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman informeert de aanwezigen over de 
informatieavond die de gemeente in samenwerking met de stichting Hartslag voor Nederland 
(een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten) heeft georganiseerd op 21 
maart jl. Er zal een netwerk van burgerhulpverleners in de gemeente worden opgezet; 
hiervoor wordt een stichting in het leven geroepen. Bij een hartstilstand in de buurt krijgen 
deze BHV-ers telefonisch instructies van de Meldkamer Ambulancezorg. De 
bewonerscommissies worden geïnformeerd als de stichting is opgericht. Daarna kunnen 
inwoners zich opgeven als vrijwilliger. 
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6) De Prins 
De direct omwonenden van De Prins hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de 
gemeente. De gemeente heeft in september 2016 erkend dat het gebruik van De Prins in strijd 
is met het bestemmingsplan. Het verzoek tot handhaving is desondanks afgewezen, aangezien 
de gemeente van mening is dat de overlast (gezien het aantal klachten) beperkt is. Tegen dit 
besluit hebben de direct omwonenden bezwaar ingediend. Eind januari 2017 heeft een 
hoorzitting plaats gevonden en de uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. 
De direct omwonenden geven aan dat zij de afgelopen maanden toenemende overlast ervaren. 
Andere wijkgenoten nabij De Prins melden dat zij de incidenten die zijn voorgevallen niet als 
overlast ervaren. Heleen heeft namens het Bestuur contact gehad met De Prins en afgesproken 
binnenkort een gesprek te hebben met de begeleiders van De Prins om te bespreken hoe we 
(het gevoel van) de veiligheid in de wijk kunnen waarborgen. 
 
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering en heet de (wijk)agenten van harte 
welkom. 
Naast onze eigen wijkagenten, Laura van de Kraats en Floris Moons, zijn Ralph Zwikker 
(wijkagent Bilthoven Noord) en Ronald Jasper Focks (rechercheur) aanwezig. 
  
7)  ‘Herkennen van verdacht gedrag’ 
Ralph en Ronald Jasper laten in hun presentatie zien hoe je verdacht gedrag kunt herkennen. 
Deze presentatie zal op de website van de wijkvereniging worden geplaatst. 
Belangrijke boodschap is dat je bij verdacht gedrag altijd direct 112 moet bellen (dus niet het 
algemene nummer van de politie, 8844)! Bel eerst 112 en stuur daarna pas een appje aan de 
groepsapp Buurtpeventie. De volgorde bij verdachte situaties is SAAR: signaleren, alarmeren, 
appen, reageren. 
Verdacht gedrag is gedrag dat afwijkend is; buurtbewoners kunnen dat goed beoordelen. 
Wacht niet totdat ‘de inbreker binnen is’. Inbrekers gaan bijna altijd eerst op verkenning en 
een inbraak voorkomen is beter (en makkelijker) dan een inbraak oplossen. Inbraken worden 
in toenemende mate overdag (eind van de middag/begin van de avond in plaats van ’s nachts) 
gepleegd; meer op vrijdag en zaterdag dan op de andere dagen van de week. 
Tips om inbraak te voorkomen: zorg voor goed hang- en sluitwerk, sluit de poort af, doe een 
slot om je ladder en stop gereedschap achter slot en grendel. 
Als bewijsmateriaal tegen inbrekers wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de 
camerabeelden van particulieren. Wie camera’s heeft, wordt geadviseerd deze te melden bij 
camera in beeld (https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=f59ce91f-7e34-
448e-a0fb-1ace090a66d8). Wie behoefte heeft aan hulp bij het invullen van de formulieren, 
kan daarvoor contact opnemen met de wijkagent via telefoonnummer 8844. 
 
8) Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en nodigt iedereen uit voor 
een drankje.  


