
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Oud-

Voorburg van 30 mei 2017 
 

Locatie: Dekkershoeve, Essenpad   

 

Opening: 

de voorzitter opent de vergadering 

 

Mededelingen:  
- Er zijn opmerkingen en klachten over scooters in de Herenstraat. Het bestuur zal ze 

doorgeven. 

- De voorzitter deelt mede dat de lezing na de ALV gegeven zal worden door dhr 

Gussekloo van de gemeente. Hij zal spreken over de Entente Floriale waar de 

gemeente Leidschendam-Voorburg aan deelneemt  

 

Verslag van de ALV 2016:  geen opmerkingen.  

 

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 

 

-Er ‘druppelt’ nog steeds wat contributie 2016 binnen. 

-De kosten wijkkrant zijn lager dan begroot. Er zijn minder kranten uitgegeven. 

-De vergaderkosten voor Wijkcentrum Oranjehoek staan op de begroting 2017. De rekening 

kwam na het sluiten van de boeken binnen.  

-De kosten van de ALV waren iets hoger dan begroot.  

 

Verslag kascontrolecommissie  

 

De commissie heeft met de penningmeester een discussie gevoerd over de boekjaar-routine 

met betrekking tot begrotingspost ‘activiteiten’ voor zover de activiteiten niet hebben 

plaatsgevonden of niet in het boekjaar. Dit is bevredigend opgelost. 

De kascommissie is op 28 april akkoord gegaan met de cijfers en geeft aan dat décharge mag 

verleend worden.  

 

Nieuwe leden Kascommissie: 

 

Onder dankzegging neemt de heer Stoop afscheid van de KC. Dhr Hans Scholten blijft aan. 

Een nieuw kid biedt zich niet aan tijdens de vergadering.  

 

Jaarverslag 2016 

 

-Stuurgroep HK:  de nieuwe wethouder Bremer neemt het voorzitterschap  over.  

   Uitslag enquête vSchagenstraat/afsluiting komt in juni 

-Windturbine A4: Er zijn al veel klachten uit Wijkvereniging Oud-Zuid en klachten over 

gebrek aan communicatie. Via Wet openbaarheid bestuur zijn 

documenten opgevraagd bij Ldam-Voorburg en Den Haag. Dit om te 

kijken of een voorziening mogelijk is 

. Er blijkt voor een  < 5 Megawatt molen geen Milieu Effectrapportage 

nodig te zijn. 

-RandstadRail  Start verbouwing is nog niet bekend 



 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Oud-Voorburg van 30 

mei 2017 

 

 

(vervolg) Jaarverslag 2016 

 

-Aanpak vDeventerln start na de zomer. 

 

-Helihaven Rotterdam schijnt Helihaven niet (meer) te willen. Geeft plannen een 

andere insteek. De vergadering is benieuwd in hoeverre er rekening 

wordt gehouden met stapeling van milieufactoren. 

 

-Inzamelen huisvuil: Blauwe bakken worden omgeruild. 

-Passantenhaven: De boom doet het ogenschijnlijk goed. Treklastmeting moet nog. 

-EOV: Er starten binnenkort 6 projecten   

  

Rondvraag. 

 

Hr Stoop: vraagt of de Wijkvereniging politieke partijen informeert over diverse 

onderwerpen. Adviseert dat te doen, gelet op as verkiezingen 

Hij wijst op activiteiten terzake door Fietsbond. Pleit voor vergroening 

van de stoepen en voor meer fietspaden (ala Parkweg). 

Hij geeft aan dat er meer fietsvoorzieningen bij RR-station LV moeten 

komen en vermeldt dat er bij meldpunt Openbare Ruimte mogelijk is 

om fietswrakken aan te melden. 

Hij pleit ook voor meer ‘nietjes’ op de Herenstraat. 

Hr Erasmus  Vraagt nr de stand van zaken van huisje bij de Wijkerbrug. (onbekend) 

 

Bijeenkomst sluit om 21.00 uur 

 

Vervolg: Lezing Hr Gussekloo 

 

 

DV 05/17 


