
 
 

Verslag Jaarvergadering VDV 15 april 2019 
 

Aanwezig: ca 45 leden. (29 hebben de presentielijst getekend) 
 

1. Opening  
De voorzitter heet een ieder van harte welkom. Een bijzonder welkom voor de ere 
leden Henk Hoefsmit en Reint Buser. Ook heet hij welkom het lid van verdienste Lida 
Verschoor, die nog altijd zorgt voor een bloemetje namens de VDV bij jubilea. Ook 
heet hij oud voorzitter Jaap Zuurbier welkom. Daarnaast heet hij Frank Duller van de 
EXPO Haarlemmermeer, die na de pauze een presentatie zal houden over de EXPO 
als zenuwcentrum bij de WK voetbal 2020. Tot slot stelt de voorzitter blij te zijn deze 
ALV in ons vertrouwde dorpshuis te kunnen houden met de zorg van Roel Krijger. Het 
dorpshuis, waar maatregelen getroffen worden in het kader van verduurzaming dat 
mogelijk een flinke energiebesparing zal opleveren. Hierna opent hij de vergadering 
 

2. Mededelingen 
Na zijn openingswoord stelt de voorzitter dat er veel gebeurt in ons dorp, waarvan hij 
het volgende wil noemen: 
Bedrijf van de Koker in de bocht van de Kromme Spieringweg. 
Dit bedrijf zit daar naar onze mening clandestien. Zowel de gemeente, als de omwo-
nenden en het bestuur van de dorpsvereniging hebben daar bezwaar tegen gemaakt, 
omdat dit in strijd met het bestemmingsplan zou zijn. Hiervoor is er op 18 september 
vorig jaar een hoorzitting geweest en per brief van 10 april jl. heeft de gemeente ons 
meegedeeld dat het uiteindelijk niet in strijd is met het bestemmingsplan, alleen mag 
er geen detailhandel worden gevoerd. Uiterst teleurstellend voor VDV en omwonen-
den, want het is toch een verloedering van de omgeving aldaar. 
Aan de Woudweg / Groeneweg zijn in opdracht van Ymere 20 seniorenwoningen 
gesloopt om plaats te maken voor 35 woningen in twee lagen gebouwd. Ook hier 
hebben omwonenden bezwaar gemaakt en is weinig empathie ervaren van Ymere. 
Met gevolg dat het allemaal op zich laat wachten en zelfs door Ymere een hek om 
het terrein is geplaatst. Nico van Opzeeland stelt waarom de VDV zelf niet met een 
plan komt voor seniorenwoningen aldaar. Er is zoveel behoefte aan. De voorzitter 
stelt dat dit niet zo eenvoudig ligt en hoopt dat men er snel uit komt opdat gebouwd 
kan worden. 
Daarnaast stelt de voorzitter zal er op het terrein van Gehrels tegenover Hoogvliet 
het plan Pracht 468 verreizen. Een plan voor 30 (heren)huizen. De bouw hiervan zal 
in 2020 plaatsvinden. Peter Blom stelt dat het best een mooi wijkje wordt, alleen de 
omwonenden hebben problemen met de toename van het parkeren. Verder wordt 
ons dorp wel volgebouwd, zoals Spieringhof, mooie woningen, maar het past niet in 
de omgeving. Peter Jansen stelt dat de geplande loopbruggen levensgevaarlijk zijn, 
omdat je direct op de rijweg staat. 
Verder stelt de voorzitter, dat aan de Spieringweg nabij de Kruisweg het woning-
bouwproject Wickevoort (800 woningen) gerealiseerd gaat worden. Samen met de 
dorpsraad van Cruquius zal de VDV dit kritisch volgen met name voor wat betreft de 
ontsluiting en de last die dit kan veroorzaken op de Spieringweg, die daar geheel niet 
op is ingericht. Komende donderdag wil de voorzitter hierover inspreken bij de 
gemeenteraad voor hun vergadering. 



 
Verder stelt hij dat in de Liede bij Nieuwebrug een bedrijf een biomassa installatie 
gaat bouwen. Met Nieuwebrug zullen we dit volgen zowel wat het inhoud als de 
gevolgen voor de omgeving. 
Ook is de voorzitter uitgenodigd voor deelname aan klankbordgroep erfgoed 
Ringdijk, waar zowel de dijk zelf als de Ringvaart een plaats krijgen. Echter gaat een 
dergelijke aanpak vaak lang duren wat invulling betreft. Hier voegt Peter Blom nog 
aan toe dat bewoners op de Dijk problemen hebben met te hard rijden en de daar 
geplaatste chicane. Hier vindt overleg over plaats.  
Ook de Vijfhuizerweg, het laatste stukje polderweg zonder verlichting zal ook op 
verzoek van bewoners van de IJweg naar verwachting dit jaar nog worden aangepakt.  
Tot slot geeft de voorzitter Raymond Icke het woord om iets te vertellen over de 
dekking van het AED netwerk binnen de gemeente en Vijfhuizen, zowel het apparaat 
zelf als de kennis van bediening ervan.  
Hierna stelt hij de diverse vergaderstukken aan de orde, die allen op de site waren 
terug te vinden. 

 
3. Verslag jaarvergadering 16 mei 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de secretaris. Op verzoek 
van de heer van der Eerden wordt gevraagd hoe het staat met de verlichting van de 
brug over de Ringvaart. Peter Blom stelt dat dit niet zo eenvoudig ligt. Er zijn 
bezwaren van omwonenden en het is een bron van vernieling. Er vindt nog overleg 
over plaats. Verder stelt de voorzitter dat het slechte wegdek van zowel Kromme 
Spieringweg als D’Yserinckweg de aandacht krijgt nu Spieringhof is gerealiseerd. Nico 
van Opzeeland vraagt de aandacht voor de hoge drempel nabij Hoogvliet. Dit leidt tot 
scheuren in de woningen. Verder leidt het verslag niet tot het stellen van vragen. 
 

4. Bestuursverslag: 
De voorzitter stelt het bestuursverslag aan de orde. Dit leidt niet tot het stellen van 
vragen. 
 

5. Jaarrekening 2018-VDV, Kascommissie en Begroting 2019 
De voorzitter stelt dat door de wisseling van de wacht wat penningmeester betreft 
de nieuwe penningmeester (die zelfs nog benoemd moet worden) de jaarrekening 
nog niet gereed heeft. Wanneer dit is afgerond, zal deze op de site worden 
gepubliceerd. Dit geldt ook voor het verslag van de Kascommissie en begroting. De 
vergadering stemt hiermee in. 
 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Er is nog geen nieuwe kascommissie gevormd. Het bestuur zal hier nog aandacht aan 
geven.  
 

7. Jaarplan 2019 
De voorzitter stelt dat in dit jaarplan de activiteiten staan opgenomen, die het 
bestuur voornemens is om op te pakken. Hij geeft hierop een nadere toelichting. 
Belangrijk item hierbij is de participatie. De gemeente heeft dit hoog in het vaandel 
staan, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Aandacht wordt gevraagd voor het feit 
dat we dit jaar de 40ste feestweek hebben. 
De vergadering neemt verder het plan met tevredenheid voor kennisgeving aan. 

 



 
8. Vertrekkende en nieuwe bestuursleden 

De voorzitter stelt dat we vandaag afscheid gaan nemen van twee bestuursleden. 
Danny van Teeffelen is twee jaar penningmeester geweest, heeft daar veel in gedaan, 
maar dit is niet meer te combineren met zijn eigen werk. Ook is hij actief geweest als 
contactpersoon bij de realisatie van het MH 17 monument. Daarnaast heeft hij inzet 
geleverd voor de nieuwe website. We zorgen dat hij zijn attentie met bloemen thuis 
bezorgd krijgt.  
Ook Jan de Jong neemt afscheid na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest. Jan zat in de 
redactie van Samen Leven en was de man van de deadline. Hij was altijd wel de 
representant in het bestuur. Jan heeft ook een gevoel voor historie. Tot slot was Jan 
actief in het overleg over Schiphol. Voor al die jaren stelt de voorzitter de vergadering 
voor om Jan te benoemen als lid van verdienste. Met applaus stemt de vergadering 
hiermee in. Ook Jan krijgt een attentie met bloemen.  
Nieuwe bestuursleden; 
De vacature van penningmeester kan worden opgevuld met het voorstel om Krijn de 
Graaf in het bestuur te benoemen. Krijn is relatief nieuw in het dorp en woont aan 
het Telraam en stelt zich zelf voor. Met applaus stemt de vergadering met de 
benoeming in. 
Daarnaast stelt de voorzitter Else Huismans voor als bestuurslid. Ook zij stelt zich 
voor wonende aan de Spieringweg. Ook met haar benoeming stemt de vergadering 
in.  

 
9. Uitreiking Jaarprijs 2016 

De voorzitter stelt dat het een traditie is ieder jaar een prijs uit te loven voor iemand 
of een organisatie die het afgelopen jaar een bijzondere inzet voor het dorp heeft 
geleverd. De voorzitter vraagt in deze Tineke Krikke en een tweetal mede bestuurs-
leden van de stichting Vrienden van het monument. Deze groep houdt zich bezig met 
het onderhoud van het MH 17 monument en coördineert de daar te houden evene-
menten. Voor de inzet van deze vele vrijwilligers reikt de voorzitter aan Tineke Krikke 
als bestuurslid de jaarprijs uit met waardering van de vergadering door haar applaus. 
Tineke dankt het bestuur hiervoor en wijst gelijk op het feit dat na de 4 mei 
herdenking ook weer naar het monument gelopen zal worden. 
 

4 Rondvraag 
Jaap Zuurbier krijgt het woord. Hij complimenteert het bestuur met de vernieuwing 
van het blad Samen Leven. Het is een pracht blad geworden.  
Peter Jansen vraagt of er vergunning verleent wordt voor al de activiteiten die op het 
dorpshart plaatsvinden. Het worden er steeds meer. De voorzitter bevestigt dit. 
Hierover vindt steeds overleg met de gemeente plaats.  
Verder stelt Peter Jansen dat met de bouw van Spieringhof veel te lang de stoep 
open gelegen heeft tot last van voetgangers met name die met een rollator. De 
voorzitter kan dit beamen.  
Nico van Opzeeland wil toch weer eens de grond van de Wilhelminaboom aanpak-
ken. Hij wil er folie inleggen. Totaal van de opknapkosten zal 150-200 euro beslaan. 
Of de VDV dit kan dragen.  
Verder vraagt hij wie het prikkerplein nabij het dorpshuis bijhoudt. Het is vaak een 
rommeltje. Volgens de voorzitter is dit een taak van Maatvast. 



 
Lida Verschoor vraagt of bij de Fuikweg een bordje geplaatst kan worden van rechts 
heeft voorrang net als bij het Telraam. Vanuit de Vijfhuizerweg komend wordt dit 
vaak als uitrit gezien. Dit zal bekeken worden. 
Tom Kaptein vraagt aandacht voor het parkeerprobleem bij de busbaan. 
De voorzitter stelt al deze punten te zullen meenemen in het bestuur en overleg met 
de gemeente en sluit hiermee het officiële gedeelte af. 
 
Na de pauze krijgt Frank Duller, locatiemanager van de EXPO hal het woord om een 
korte uiteenzetting te geven over wat er in 2019 en 2020 te gebeuren staat in de 
EXPO hal. Een voorbeeld: De UEFA heeft EXPO Haarlemmermeer gekozen als locatie 
voor het International Broadcast Centre (IBC) tijdens de Europese kampioenschappen 
2020. Wat gaat dat betekenen? 
Na zijn inleiding dankt de voorzitter Frank voor zijn woorden. 

 


