
Notulen Jaarvergadering HvW 3 november 2020

Locatie : Digitale ledenvergadering via zoom
             : Aanvang 20.00 uur
Aanwezig (per presentielijst):
     - 13 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: Jan en Caro Rietberg, M. Blankenvoort,
Stephan Jongbloed, Jeroen de Jong, Liesbeth Mak, Henk de Jong
    
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:

● Opening

● Vaststellen agenda

● Mededelingen en ingekomen stukken

▪ Afmeldingen

● Notulen jaarvergadering 2019

▪ Behandel en goedkeuren

● Financieel verslag 2019
▪ Goedkeuring kascontrole commissie,

▪ Stand van zaken 2020 / impact corona,

▪ Nadere toelichting indien nodig,

▪ Kiezen Kas controle commissie voor volgend jaar

● Presentatie jaarverslag 2019

● Algemene rondvraag

● Sluiting

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

4. Notulen jaarvergadering dd. 17 december 2019
Geen opmerkingen, aldus goedgekeurd.



5. Financieel verslag 2019
De jaarlijkse kascontrole heeft plaatsgevonden door Henk de Jong en Jerry van Ulden.

Er waren geen vragen over het financiële jaarverslag 2019 en deze is door de aanwezigen
goedgekeurd

Ook volgend jaar zal Henk de Jong deel uit maken van de kascontrolecommissie. De heer
Jerry van Ulden zal volgend jaar uittreden en zijn plaats wordt ingenomen door de heer Bert
Tuk.

6. Presentatie jaarverslag 2019
Stadstafels
- Corona impact > Digitale tafel organiseren
- Commissie structuur wordt stap voor stap uitgebreid
- Gemeente zit er mee in zijn maag. Voor 3/11 staat wederom college overleg gepland om

tafels te evalueren
- Evaluatie gebiedsplannen gaat beginnen

Toekomst scholen / Kogelvangers
- Locatiekeuze is definitief.
- Goede samenwerking tussen gemeente en belanghebbende.
- Meerjarenbegroting dreigt het project te vertragen
- Verkeerstelling hebben in september 2020 plaats gevonden

Meerjarenbegroting 2021-2024
. -     Hier hebben wij als HVW schriftelijk op ingesproken. Middels input richting fracties.
- Raadsvergadering 12 november is cruciaal (punten agenda zie onder)

o Subsidie gebouw Irene
o Blockers/ verkeersregelaars
o VVV punt
o Bibliotheek functies
o Betaald parkeren onderzoeken
o Vitale centra
o Scholenontwikkeling
o Uitvoering en inrichting bastion Groningen
o Ophogen krediet nieuwe brandweerkazerne Willemstad

Havenfront / appartementen
- Appartementen zoals deze vorig jaar door projectontwikkelaar gepresenteerd door inzet

werkgroep en HVW (voorlopig) van de baan.
- HVW heeft ingesproken bij de raad
- We hebben een visie waterlijn gevormd en gepresenteerd
- Er is door HVW een peiling gehouden
- Door de gemeente is er ook een enquête uitgevoerd
- Er heeft zich bij ons een geïnteresseerde ondernemer gemeld



7. Communicatie

- Er is een nieuwe HVW website live
- 12x per jaar een katern in de Ster
- Goede communicatie met Gert van ’t Hof/ De Ster
- Upgraden van de site gebiedsplannen van de gemeente in vergevorderd stadium

8. Bestuurszaken

- Ingomar Souren gaat verhuizen naar Roosendaal en gaat ons helaas bestuur per April
2021 helaas verlaten

- Jerry van Ulden, Liesbeth Mak en Arjen Seton gaan meedraaien in ons bestuur en wij
hopen hen de eerstvolgende ALV als nieuwe bestuurders te mogen verwelkomen.

8. Algemene rondvraag
-    Rinus Huybregts Wijst  op het energie transitie document m.b.t. tot ophoging van

windmolens aan het Volkerak. Actie � Zoals het nu naar uit ziet worden enkel de
windmolens aan de westzijde van de sluizen opgehoogd. Wanneer er nieuwe kolk
aangelegd wordt is de kans aanwezig dat molens aan de oostzijde zelfs verdwijnen.
Maar we moeten die scherp in de gaten houden. We hebben de gemeente nogmaals
om een update gevraagd

- Bert Tuk Er is door HVW en de gebiedstafels afgelopen jaar hard gewerkt en een hoop
bereikt.

-   Dick Glasbergen Heeft de lagere bijdrage contributie te maken met een dalend leden
aantal? Actie � Nee, we hebben momenteel een lichte stijging in het aantal leden
t.o.v. van 2019. De daling van de contributie heeft te maken met het feit dat we de
oude website hebben opgegeven en dus ook de opbrengst van adverteerders missen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur


