Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering Buurtpreventievereniging De Ploeg
Dinsdag 26 november 2019 20.00 uur in Openbare Basisschool De Ploeg te Laren.
Aanwezig: 36 personen.
Afwezig met kennisgeving: 5 personen/huisadressen
1. Opening om 20.00 uur door Auguste Glastra, voorzitter ad interim.
Welkom iedereen en met name burgemeester Nanning Mol.
2. Mededelingen
De wijkagent Remco Wessels heeft per e-mail een update gestuurd dat het aantal inbraken in Laren
met 26% is afgenomen ten opzichte van vorig jaar om deze tijd. Het aantal inbraken uit auto’s is
helaas wel fors toegenomen (zie onze eerdere melding omtrent diefstal van onderdelen uit BMW’s).
3. Toespraak burgemeester Mol
De heer Nanning Mol (afkomstig uit het Noord-Hollandse Oosthuizen) vertelt over zijn recente
komst naar Laren. Hij is druk bezig met de verbinding tussen de burgers, gemeente, politie,
verenigingen en besturen en is zich in korte tijd al steeds meer thuis gaan voelen in het mooiste
dorp van Nederland. Spontaan ontstaat er een klein vragenrondje: o.a. of er betaalbare woningen
voor ouderen gaan komen. Dit wordt door de heer Mol meegenomen naar de betreffende personen
binnen de gemeente. Wim van der Zwaan merkt nog op dat er bij de ligweide van zwembad De
Biezem mogelijk seniorenwoningen worden gebouwd. Mevrouw le Buhan geeft aan dat de
gemeente ermee bezig is om meerdere locaties in aanmerking te laten komen voor woonruimte
voor ouderen. Om hiervan goed op de hoogte te blijven, wordt geadviseerd om de
commissievergaderingen van de gemeente bij te wonen.
Een vraag over losliggende tegels wordt doorverwezen naar het meldpunt van de gemeente.
4. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld en het ingebrachte onderwerp over vuurwerk wordt doorgeschoven
naar punt 12.
5. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 november 2018
Deze worden door de vergadering akkoord bevonden en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
6. Verslag secretaris
Franciska Waas vertelt over het aantal BPV’s in Laren (17), aantal huisadressen lid (216), aantal
bestuursvergaderingen dit jaar (6) en het aantal nieuwsbrieven (2).
De informatiebijeenkomst in mei had helaas een wat lage opkomst en ging onder meer over hangen sluitwerk en de werking van een AED. Wie zich alsnog wil aanmelden voor een cursus bij de
EHBO vereniging kan zich aanmelden bij EHBO Laren, Corine Broekhuizen:
cbroekhuizen@gmail.com.
Alle informatie omtrent de BPV is terug te vinden op de website www.bpvdeploeg.nl.
7. Financieel verslag 2018 en 2019 door de penningmeester
John Roovers meldt alle bijzonderheden over de inkomsten en uitgaven van de BPV, die ter inzage
liggen bij de penningmeester. Helaas heeft ongeveer 20% van de leden de contributie over 2019
niet betaald, ondanks herhaald en schriftelijk aanmanen. Mochten wij uw betaling niet ontvangen
dan gaan wij er vanuit dat u geen interesse meer heeft in het werk van de Buurtpreventievereniging
en afziet van verdere contacten met de BPV. Heel jammer!
8. Kascommissie
De heer Wim van der Zwaan van de kascommissie heeft alles recent gecontroleerd en akkoord
bevonden. Als dank ontvangt hij een fles wijn.
9. Begroting 2020
De begroting is akkoord bevonden door de vergadering.

10. Bestuursverkiezing
Franciska Waas legt haar functie van secretaris neer. Arlet Splint heeft zich aangemeld als
kandidaat hiervoor. De vergadering is akkoord.
John Roovers legt zijn functie van penningmeester neer. Ton van den Berg is kandidaat bestuurslid
en neemt deze functie van John over. John blijft in het bestuur. Elisabeth Smelt heeft zich vorig jaar
eveneens aangemeld als kandidaat bestuurslid. De vergadering is ermee akkoord dat zij beiden
toetreden tot het bestuur. Auguste blijft voorlopig voorzitter ad-interim.
Wij kunnen nog een extra bestuurslid gebruiken dus meldt u aan als u interesse heeft op
secretariaat@bpvdeploeg.nl.
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:
Auguste Glastra, voorzitter ad-interim
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
John ontvangt als dank voor zijn werkzaamheden een fles wijn en Franciska wordt hartelijk bedankt
met bloemen en wijn. Zij heeft aan de wieg gestaan van de oprichting en het secretariaat geheel
compleet ingericht, waarvoor hulde!
11. WhatsApp groep door Robbin Sluijsmans
Robbin vertelt over het reilen en zeilen in de WhatsApp groep met momenteel 92 deelnemers.
Uitsluitend 112-waardige berichten mogen gemeld worden maar er is ook een grijs gebied. Door
middel van de WhatsApp groep kon bijvoorbeeld worden achterhaald worden welke auto er
betrokken was bij het kapot rijden van een hek aan de Melkweg terwijl dit geen 112 melding was.
Dit wordt toch wel nuttige informatie gevonden. Robbin krijgt als waardering een fles wijn.
12. Plannen, ideeën, suggesties
Het onderwerp vuurwerk komt aan bod en mevrouw le Buhan vertelt over de petitie die zij is gestart
en heeft meegenomen. Officieel mag er binnen 50 meter van een rieten kap geen vuurwerk worden
afgestoken. Dat betekent een groot deel van Laren; bovendien wordt er niet gehandhaafd. Zij meldt
al vele maanden vóór 31 december overlast te ervaren van o.a. vuurwerkbommen en probeert hier
al geruime tijd iets aan te doen via de politie en de gemeente. De burgemeester mengt zich ook in
dit verhaal en meldt dat dit de aandacht heeft maar dat hij dit niet op korte termijn kan oplossen. Hij
stelt voor dat BOA’s en boswachters alerter zouden kunnen reageren, vooruitlopend op toekomstige
besluiten over bijvoorbeeld vuurwerk (vrije-) zone’s.
13. Rondvraag
De heer Holshuijsen meldt dat de stoep van een deel van de Melkweg erg smal is. De
schoolkinderen lopen die route van en naar de sporthal. Kliko’s passen niet lekker op de stoep,
auto’s, containers en bestelbussen staan op de stoep geparkeerd waardoor voetgangers
noodgedwongen over de straat moeten lopen. Bij het wegbrengen en ophalen met de auto van
schoolkinderen is de situatie regelmatig gevaarlijk. Ton van den Berg geeft aan dat dit meer een
melding zou zijn voor de gemeente, de school en de ouders en Auguste Glastra vertelt over een
school in Amsterdam waar een hele straat wordt afgesloten tijdens breng- en haaltijden. Misschien
dat ‘klaar overs’ of een ‘kiss and ride zone’ nog iets kunnen betekenen. Over oplossingen zouden
de school en de ouders moeten nadenken in samenwerking met de gemeente.
14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten kort voor 21.00 uur. Hierna is er een korte pauze met een drankje,
waarna er een interessante presentatie wordt gegeven door Wiet en Bep de Boer over de straten
van BPV De Ploeg. Allerlei foto’s en dia’s van bekende woningen, straten, paadjes en personen
passeerden de revue zowel in het heden als in het verleden, waarbij de naam Calis wel heel vaak
voorkwam. De heren worden hartelijk bedankt voor dit leerzame verhaal met mooie beelden en
ontvangen een fles wijn als dank.
Afsluiting om 21.30 uur met napraten en een drankje.

