Bestuursverslag 2021
Bestuurssamenstelling
Als voorzitter van het bestuur van de vereniging is Cok de Ruijter opgevolgd door Ton van
der Aar. De ALV van 2021 heeft kunnen instemmen met deze benoeming. Daarnaast is Fieke
Kalkman toegetreden tot het bestuur met instemming van de ALV. Raymond Icke heeft door
drukke andere werkzaamheden zijn functie in het bestuur neergelegd. Het bestuur is nu als
volgt samengesteld: Ton van der Aar, voorzitter; Ton Overgaag, secretaris; Krijn de Graaf,
penningmeester; Peter Blom en Fieke Kalkman zijn bestuursleden.
Werkwijze binnen het bestuur
Zoals een bestuur betaamt behartigt hij de belangen van de vereniging en in onze situatie de
belangen van de bewoners van Vijfhuizen. Dit kan het bestuur niet alleen en heeft hulp en
vaak deskundigheid hierbij nodig. Daarom werkt het bestuur met werkgroepen. De leden van
een werkgroep is wel gebonden aan het bestuur maar hoeft niet uit bestuursleden te bestaan.
Zo is het eenvoudiger mensen te vinden die met een bepaalde kwaliteit in zo’n werkgroep wil
gaan zitten. Zo is in het verslagjaar de werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen, die
actief is op het gebied van milieu en energiebesparing. In 2022 treedt deze werkgroep naar
buiten door het beleggen van een informatieavond.
Vaste overlegvormen
Het bestuur is in 2021 zowel fysiek als online door corona 9 maal in vergadering bijeen
geweest. Door leden van het bestuur is ieder kwartaal overlegd met de gebiedsmanager Tim
Aarts. Dit overleg vindt samen met het Buurtschap Nieuwebrug plaats. Vijfhuizen met
Nieuwebrug valt onder het gebiedsgedeelte West, een gebied dat van Vijfhuizen doorloopt tot
Lisserbroek. Daarnaast heeft de voorzitter voor zover mogelijk deelgenomen aan het
kernenoverleg met het college van Burgemeester en Wethouders.
Volgens de statuten dient jaarlijks in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden
te worden. Door corona heeft in het verslagjaar deze ALV pas op 19 oktober kunnen
plaatsvinden. De bestuur stukken zijn via de site verspreid.
Gebiedsoverleg
Zoals genoemd hebben leden van het bestuur overleg met de gebiedsmanager. Deze zorgt
voor het contact tussen de gemeentelijke organisatie en het bestuur van de dorpsvereniging.
De van belang zijnde punten, die in dit overleg aan de orde zijn geweest zijn o.a.:
Voorzieningen voor de jongeren in ons dorp, waaronder een JOP
De renovatie van de Vijfhuizer- en Cruquiusdijk
Vernieuwing van de Vijfhuizer brug;
De wijze van parkeren op de Kromme Spieringweg;
De woningbouw
Te onderzoeken naar de mogelijkheid, dat de jeugdvereniging de Spiering weer het oud papier
in het dorp op te halen.

Jaarprijs
Het is een traditie dat jaarlijks aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet
voor ons dorp de jaarprijs wordt uitgereikt. In het verslagjaar is de jaarprijs, bestaande uit ‘de
duim van Vijfhuizen’ en een Diner bon, uitgereikt aan Kees van der Pijl. De voorzitter stelde
dat Kees altijd bezig is en al veel gedaan heeft voor het dorp en nu actief is als vriend van het
MH17 monument.
Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderwerp geweest in de vergaderingen van het bestuur. Wij
behartigen de belangen van de inwoners van ons dorp. Het is dus van belang op welke wijze
we overleg plegen met de inwoners en hen informeren. Belangrijk middel hierbij is ons
verenigingsblad, het magazine VIJFHUIZEN. Met de uitgave van het blad hoopt het bestuur
de binding van de inwoners met het dorp blijvend te versterken. Ook wordt steeds meer
gebruik gemaakt van de site van de VDV en van Facebook. Middelen om actuele informatie
snel te verspreiden.
Woningbouw in ons dorp
Bij de hieronder genoemde projecten heeft het bestuur van de VDV gezorgd voor
overleg tussen ontwikkelaar en omwonenden en dit gevolgd.
In het verslagjaar is de nieuwbouw van de woningen aan de Woudweg / Groeneweg eindelijk
van start gegaan. Dit heeft voor vele partijen, waaronder het bestuur van de VDV, veel
voorbereidingstijd gevraagd. De oplevering zal in 2022 plaatsvinden. Een deel van de
woningen worden toegewezen aan personen die een binding met Vijfhuizen hebben. Een
wens waar de VDV zich voor heeft stekt gemaakt.
Een ander project is het plan Pracht 468 op het terrein van Gehrels aan de Spieringweg om
daar woningen te realiseren. Wilma Bouw is de ontwikkelaar en overlegd met de gemeente.
De bouw van deze woningen is gestart. De realisatie zal in 2022 plaatsvinden.
Zoals bekend heeft Hendriks de intentie om het benzinestation aan de Vijfhuizerweg te
verplaatsen naar de Drie Merenweg. De vrijkomende grond zal dan bestemd worden voor
woningbouw. Peter Slot van Peter Slot Holding BV is de ontwikkelaar. Naast grondgebonden
woningen zullen ook appartementen worden gebouwd. Peter is in overleg met de gemeente en
in samenspraak met de toekomstige bewoners tot een definitief plan gekomen. De realisatie is
afhankelijk van de verplaatsing van het bezinestation.
Ook heeft Peter Slot de intentie om op het terrein naast het Biervat (hoek D’Yserinckweg /
Vijfhuizerweg) een appartementengebouw te ontwikkelen. De plannen dienen nog verder
ontwikkeld te worden.
Even buiten ons dorp, maar sterk van invloed voor de verkeersafwikkeling is de nieuwbouw
in Wickevoort nabij de Cruquius. Een project waar in de loop van een aantal jaren rond 800
woningen verrijzen. De bouw is in 2020 gestart en in het verslagjaar zijn de eerste woningen
opgeleverd. Voor Vijfhuizen is de verkeersafwikkeling op de Spieringweg van groot belang
en de VDV heeft hier nadrukkelijk de aandacht van het gemeentebestuur voor gevraagd.

De wegen in en rond Vijfhuizen
Grijs en groen of wel het onderhoud van de wegen en plantsoenen raakt alle inwoners van
Vijfhuizen en is daarom steeds een actueel onderwerp, zowel in de ledenvergadering als in de
bestuursvergaderingen.
De Ringdijk, (bij ons de Vijfhuizer- en Cruquiusdijk) blijft een discussiepunt met de
gemeente. De gemeente heeft weliswaar hiertoe een Ringdijkbeleid geformuleerd, maar onze
zorg blijft het gedeelte van de Dijk rond ons dorp. Met name het laatste stuk nabij de
woonboten, dat nog gerenoveerd moet worden en het te hard rijden op dit zelfde weggedeelte.
Maar met name ook over het gedeelte binnen het dorp zijn onze wensen geuit. De renovatie
van dit gedeelte is ook afhankelijk van de planning door Hoogheemraadschap van Rijnland.
Zoals eerder gesteld hebben wij onze zorg uitgesproken over het steeds drukker wordende
verkeer op de Spieringweg met name door de nieuwbouw van Wickevoort. Bewoners en
kinderen zijn deels voor activiteiten georiënteerd op Vijfhuizen. Voor fietsers wordt het steeds
gevaarlijker door het drukker wordende verkeer. Daarnaast wordt de Spieringweg nabij het
dorp gevaarlijk door de vele activiteiten dicht bij elkaar, zoals nieuwbouw Pracht 468, uitrit
van de supermarkt en het brengparkje voor afval aldaar. Dit allemaal nabij de kruising met de
Vijfhuizerweg.
Mysteryland
Al ruim tien jaar ervaren we de activiteiten van Mysteryland op de laatste zaterdag in
augustus. Grote groepen jongeren uit heel het land en ver daar buiten beleven daar de dag van
hun leven. In 2015 is gestart met een meerdaags festival met een mogelijkheid tot kamperen
op de Plesmanhoek voor 5.000 personen. Uitbreiding tot 25.000 gasten ligt in de planning.
Echter door corona heeft het evenement al twee jaar niet plaatsgevonden. Naar verwachting
zal dit in 2022 wel weer plaats gaan vinden.
Daarnaast wordt de EXPO hal in de loop van het jaar ook gebruikt voor andere activiteiten.
Ook grootschalige activiteiten, die tot een verkeersinfarct konden leiden op de Drie
Merenweg als aanvoerroute van het parkeerterrein van de EXPO. Maar in goed overleg tussen
de verschillende partijen behoort dit tot het verleden. Wel was dit voor ons aanleiding om met
de directie van de EXPO, de gemeente en de VDV een periodiek overleg op te starten.
Dorpshuis
Het dorpshuis blijft het bestuur met Roel Krijger als beheerder, weliswaar in exploitatie bij
Maatvast, een warm hart toedragen. Met de directeur van Maatvast wordt jaarlijks overleg
gepleegd. De activiteiten binnen het dorpshuis zijn en worden steeds verder uitgebreid naar
tevredenheid van de deelnemers.
Vijfhuizen en Schiphol
Steeds is gesteld, dat Schiphol zijn maximum capaciteit van 500.000 vluchten per jaar nadert.
Ook door de vertraging van de openstelling van luchthaven Lelystad is de luchtvaart een
actueel thema voor Nederland en voor onze regio in het bijzonder. Maar corona heeft dit weer
in een heel ander daglicht gezet. Ook het overleg met de verschillende partijen en
belanghebbenden heeft een nieuwe vorm gekregen. Betrokken partijen zijn overheden, de
luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Als dorpsvereniging hebben wij weinig of
geen invloed op de ontwikkelingen rond Schiphol.

Organisatie oudejaarsborrel
Samen met de OVV, DSOV is het onderhand traditie dat de VDV de oudejaarsborrel
organiseert op het dorpshart. Door corona kon dit niet doorgaan.
Koningsdag, intocht Sinterklaas, Soos. MH17.
Tot slot zijn er organisaties in ons dorp noemen, die naast de VDV een specifieke activiteit
invullen. Als voorbeeld noemen wij graag de invulling van Koningsdag, de intocht van
Sinterklaas, Soos en onderhoud van het MH17 monument en niet te vergeten de jaarlijkse
feestweek. Activiteiten, die niet weg te denken zijn uit ons dorp. Het bestuur wil met deze
voorbeelden alle organisaties in ons dorp bedanken voor hun inzet voor de bewoners van ons
dorp.
Bestuur VDV

