
Verslag van de 33e Algemene Vergadering van leden van Buurtraad Steenvoorde 
op 24 april 2008. 

 
Bestuursleden achter de tafel: 
-  de heer van Wieringen - voorzitter 
-  Mevrouw Burgwal  - penningmeester 
-  de heer Disser  - secretaris 
-  Mevrouw Fortuin  - coördinator 
 
1. Opening 
De voorzitter verzocht om 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van de heer Cornelis 
Werkhoven, adviseur van de Werkgroep Schilderen. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt akkoord bevonden. 
 
3. Mededelingen voorzitter 
De heer F. Kalse heeft zich teruggetrokken als lid van het bestuur. Hij zou de beoogde 
opvolger worden van Mevrouw Burgwal. 
Het kantoor van de V.B.S. wordt momenteel, door het wegvallen van Els Paridon en Jannie 
Hermans, door Mevrouw Joke Eijkelhof voor een dagdeel, dinsdagmorgen, bezet. 
Mevrouw Fortuin is bereid gevonden op donderdagmorgen deels beschikbaar te zijn. 
De Werkgroep Muziekbuurt zal na onderling overleg, bestuur en werkgroep, m.i.v. 1 januari 
2009 geen deel meer uitmaken van de V.B.S. 
Het Wijkcentrum Stervoorde wordt geleidelijk aan opgewaardeerd. 
De vrijwilligersavond was wederom een gezellig samenzijn en de nieuwjaarsreceptie is 
perfect verlopen. 
Het overleg met de Gemeente is verbeterd o.a. door toedoen van Mevrouw Petra van de Burg, 
die namens de Gemeente het contact onderhoudt. 
De voorzitter dringt er bij de Bewonersgroepen op aan het briefpapier van de V.B.S. bij hun 
externe correspondentie te gebruiken. 
 
4. Ingekomen 
Ingekomen is een door het bestuur van de Werkgroep Muziekbuurt ondertekende verklaring 
dat zij voornemens zijn zelfstandig door te willen gaan m.i.v. 1 januari 2009. 
 
5. Verslag 32e AVL vergadering 
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Vaststelling jaarverslagen 2008 
Punt 10 – statuten. 
De statuten dienen i.v.m. de toetreding van de Bewonersorganisaties worden aangepast. 
Enkele aanwezigen zijn van mening dat de actualisering van de huidige statuten in zijn geheel 
moet plaatsvinden en Mevrouw Thoral en de heer Godschalk hebben zich bereid verklaard om 
samen met het bestuur hiermede een start te maken. 
Voor het overige is het verslag goedgekeurd. 
Het financiële jaarverslag is eveneens akkoord bevonden. Uit het verslag van de 
kascommissie blijkt dat zij het vele werk van de penningmeester goedkeuren en haar 
dechargeren. 
 



7. Benoeming kascommissie 
De heren Bongers, Bunk en Nijhuis geven zich hiervoor op en worden door de aanwezigen 
aanvaard. 
 
8. Benoeming stemcommissie 
Verkiezing bestuursleden. 
Bij acclimatie werden Mevrouw Bekink als bestuurslid en de heer van Wieringen als 
voorzitter respectievelijk benoemd en herbenoemd. 
 
9. Vaststelling begroting 2008 
De aanwezigen gaan met de begroting akkoord. 
 
10. Werkplan 2008 
De voorzitter is van mening dat de Bewonersorganisaties van de V.B.S. bij de wijkbewoners 
niet bekend zijn en zegt dat het bestuur er bij de Gemeente op aandringt om gezamenlijk de 
Bewonersorganisaties bij de wijkbewoners meer bekendheid te geven. 
Het ligt voor de hand dat het platform Bewonersorganisatie nu echt van de grond moet komen 
en dat zij er ook bij de Gemeente op moeten aandringen om de nodige stappen te ondernemen 
om hen bij de wijkbewoners te introduceren. 
 
W.M.O. 
De heer Godschalk is bang dat de Gemeente de V.B.S. wil gebruiken om mede de W.M.O. te 
propageren. De heer Pattenier is van mening dat de inspraakregeling van de Gemeente niet 
echt van de grond komt. 
 Mevrouw Thoral zegt dat de Bewonersorganisatie Noord bij de Gemeente goed is ontvangen 
en dat naar haar mening het vertrouwen deels terug is en raad aan de huidige gespreksvorm 
met de Gemeente te waarderen. 
Vooral wethouder van Putten schijnt bereid te zijn ruimte te scheppen om de piramideplannen 
mogelijk te kunnen realiseren. 
Mevrouw Winkel zegt dat de stemming in de wijken V.W.B de gemeentelijke handelswijze 
zeer terughoudend is en dat met name de sociale cohesie in de wijken aandacht moet hebben, 
maar om dan de Bewonersorganisatie voor haar karretje te spannen van de W.M.O. gaat haar 
te ver. 
De voorzitter is van mening dat de V.B.S. zich niet teveel moet laten beïnvloeden door de 
negatieve verhalen uit de wijken. Mevrouw Burgwal sluit zich hier bij aan. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
Kees heeft een vrouwelijke vrijwilliger uit Rusland verwelkomt als lid van de Werkgroep 
Muziek en deelt mee dat bij een optreden in de Hortus is gebleken dat veel materiaal, 
bekabeling e.d. is ontvreemd waardoor de komende optredens mogelijk niet kunnen doorgaan. 
Hij gaat de S.W.R. hierover schriftelijk benaderen, daar gebleken is dat de S.W.R. materiaal 
van de Muziekclub meent te mogen gebruiken. 
Mevrouw Winkel wordt op haar verzoek ingelicht over de functie van Mevrouw van den 
Burg. Zij staat rechtstreeks onder de Burgemeester en dit heeft goede mogelijkheden voor de 
V.B.S. 
De heer Pattenier stelt voor om de Bewonersorganisaties meer bij de jaarvergadering te 
betrekken, waardoor deze bijeenkomst mogelijk aantrekkelijker wordt gemaakt. 
Mevrouw Fortuin deelt mee, op een vraag van Mevrouw Kieviet, dat alle ruimten aan de 
gevel in gebruik van de V.B.S. worden voorzien van staande lamellen. 
Het briefpapier met het V.B.S. logo wordt aan de Bewonersorganisaties verstrekt. 



 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en nodigt de aanwezigen uit 
voor een gezellige nazit. 


