Notulen Jaarvergadering HvW 17 december 2019
Locatie : Watersportgebouw “campagne”
: Aanvang 18.30 uur
Aanwezig (per presentielijst):
- 20 personen
Bestuur HvW
- Caesar Luikenaar : Voorzitter
- Martin Buil
: Penningmeester
- Willem Vermeiden : Secretaris
- Sander Nolen
: bestuurslid
- Ingomar Souren
: bestuurslid
1. Opening en mededelingen
Caesar Luikenaar opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Verder hebben de volgende personen zich afgemeld: Corina Oosting, Ansje Brandenberg,
Marjolein Boer, Wilfried Broer, Johan van Kempen, Stephan Jongbloed
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inloop met koffie
Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
•
Afmeldingen
•
Bestuurszaken
Notulen jaarvergadering 2018
Financieel verslag 2018
Presentatie jaarverslag 2018
Algemene rondvraag
Sluiting

3. Mededelingen en ingekomen stukken
-Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen jaarvergadering dd. 19 april 2017:
Geen opmerkingen, aldus goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2018
De jaarlijkse kascontrole heeft plaatsgevonden door Dick Glasbergen en Jerry van Ulden.

Er waren geen vragen over het financiële jaarverslag 2018 en deze is door de aanwezigen
goedgekeurd
Ook volgend jaar zal Jerry van Ulden deel uit maken van de kascontrolecommissie. De heer
Dick Glasbergen zal volgend jaar uittreden en zijn plaats wordt ingenomen door de heer
Henk de Jong.
6. Presentatie jaarverslag 2018
Gebiedstafels
-

De stadstafels worden goed bezocht.
Er spelen in Willemstad op dit moment een aantal grote projecten. (scholen,
appartementen, steiger etc) Deze worden in diverse commissies/ tafels behandeld.
Het door Bert Tuk geïntroduceerde “stoplichtenmodel” blijkt een groot succes. Het
haalt de emotie uit de discussie en zorgt ervoor dat de stadsavond constructiever
zijn.
Waar in het begin vanuit de gemeente en diverse stakeholders voornamelijk
informatie verzonden werd, is er nu veel meer sprake van een goede discussie en
inspraak
Wat is er minder goed? Wegblijven jongere (oudere) en ondernemers.

Scholen
- Locatiekeuze is definitief.
- Goede samenwerking tussen gemeente en belanghebbende.
Steiger cruiseschepen
. - Op dit moment bevinden we ons in een status quo situatie.
- Er is momenteel te weinig draagvlak voor een steiger aan de Oostbeer.
- Uit de visie toerisme komt naar voren dat de inwoners neutraal aankijken tegen het
cruisetoerisme. D.w.z. men vind het prima hoe het nu is, maar de noodzaak om extra
toeristen de stimuleren is er niet.
Appartementen
- Er is een projectontwikkelaar die willen appartementen aan het Hollands Diep. (nabij Van
Bellen)
- Het gebied heeft een toeristische bestemming en dit komt niet overeen met de huidige
plannen.
- Hart voor Willemstad en de stadstafel zouden graag zien dat er eerst een breed
gedragen visie “waterlijn” ontwikkelt wordt.
- Door diverse belanghebbende en de stadsraad is hierom ook ingesproken bij de raad.
- Ook de eventuele steiger kan in deze visie worden meegenomen.

7. Communicatie
-

Hart voor Willemstad gaat nog meer communiceren via de Ster. (12x per jaar) Er zijn
korte lijntjes en er is een goede communicatie met Gert van het Hof. (ster)
We zijn bezig met het opzetten van een nieuwe website. Deze willen we vooral
gebruiken om nog meer meningen op te kunnen halen middels bijvoorbeeld enquêtes.
We hebben een schrijven opgesteld m.b.t. de AVG.

8. Algemene rondvraag
- Johan Schot à Probeer meningen ook buiten de stadstafels op te halen. Dit zou kunnen
middels enquête etc. Actie: Middels het frequenter communiceren in de Ster en het
opzetten van een website met enquête mogelijkheden hopen wij hieraan te kunnen
voldoen.
- Maaike Stout à Bracht nogmaals de problematiek rond de A4 naar voren. De
verkeersintensiteit is enorm toe genomen de afgelopen jaren. En dit heeft als gevolg
dat geluidsoverlast en luchtvervuiling een steeds groter probleem aan het worden
zijn. Actie à Wij als HVW zijn blij met de inzet van Maaike en zijn bij de diverse
overleggen aanwezig. Ook tijdens het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuijzen
zullen we aanwezig en namens Willemstad/ Helwijk onze zorg uitspreken en
aandringen op een oplossing
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur

