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Notulen  Algemene Ledenvergadering vereniging Spaar het Gein  10 juni 2015 op de 

boerderij bij de familie Snoek 

Notuliste : Sietske Bierens 

Bericht van verhindering : Jan Swinkels 

 

1. Opening  

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Albert Ravestein en Kees de Bruijn Kops 

 

2. Notulen vergadering  15 mei 2014: goedgekeurd. 

 

3 Windmolens     

Voorlopig lijkt er geen dreiging te bestaan voor het Gein. De initiatiefnemers hebben hun 

plannen in de ijskast gezet. Er is door Provinciale Staten een brief  aan de gemeente gestuurd 

dat deze locatie definitief is uitgesloten dus er bestaat nu geen ruimte voor deze plannen . 

Wanneer het elders met plaatsen windmolens  in de provincie niet zal lukken zal wel de druk 

op ook deze locatie toenemen. We blijven alert. 

 

4 Dijkverbetering (na de pauze) 

 

5. Fietsbrug 

 De Ronde Venen heeft inmiddels besluit genomen en is akkoord met bestemmingsplan.  De 

Stichtse Vecht moet nog besluiten en ondervindt verzet uit Nigtevecht .  

 

6. Kruispunt Driemond 

Veel overleg geweest en plan ziet er nu relatief goed uit. Nadat de aannemer vanwege 

technische problemen een betonnen plan had gemaakt was daartegen verzet gerezen. Daarna 

heeft hij het plan aangepast. Veel van het oorspronkelijke plan komt nu weer terug.  Geheel 

heeft nu een luchtiger aanzien .  Aandachtspunt is nog de doorvaarthoogte.  

 

7. Financieel verslag en begroting. 

Rien Leemans  geeft uitleg en toelichting op financieel verslag.  

De kascommissie  (Lou ten Cate en Victor Meijer als plaatsvervanger van Liesbeth Boswijk) 

adviseert de ALV akkoord te gaan. Aldus besloten.  

De ALV gaat ook akkoord met de begroting. 

 

8. Afscheid en verkiezing bestuursleden 

Afscheid van Arnold van de Klundert en Tjebbe de Boer. 

- Arnold heeft zich 21 jaar voor Spaar het Gein ingezet. Heeft  heel veel gedaan voor het Gein. 

Hij is heel lang penningmeester geweest  en het ledental is in die jaren verdubbeld.  

Grote passie was  voor hem lang de Nieuwsbrief. Het vrije, onafhankelijke woord verspreiden 

was hem toevertrouwd. Centraal stonden duurzaamheid en biologische landbouw. Arnold kan 

goed ruim denken ook buiten de kaders van het Gein.  Dit grote denken gaf in het bestuur vaak 

veel discussie maar ontmoette altijd altijd respect.  Als afscheidscadeau krijgt Arnold het boek 

“Plantaardig, vegetatieve filosofie” geschreven door Th Oudemans. 

- Daarna volgt afscheid Tjebbe de Boer   

Sinds 1994 is Tjebbe actief voor het Gein geweest.  



Vereniging Spaar het Gein  - 2/2 - 

In 1995 diende zich meteen de spooruitbreiding  aan. De trein die onder het Gein doorloopt is, 

behalve van Rien Nouwens VBSA, mede de verdienste van Tjebbe. Nadat in 2001 Jan Slofstra 

Abcoude verliet, werd Tjebbe de nieuwe voorzitter. 

Bij de strijd tegen de A6/A9 werd alles uit de kast gehaald. Zoals op 12 november 2005 bij de 

actiedag bij het Naardermeer. Bijzonder moment voor Tjebbe was natuurlijk het bezoek van 

de  ministers aan het Gein, waar hij als gastheer optrad.  

Toen ook de A6/A9 onder de grond was gestopt, diende zich de dijkverbetering aan. Ook 

daarin kreeg Tjebbe veel voor elkaar. In 2011 werd terecht een belangrijke onderscheiding in 

de Vechtstreek, de Ton Storkpenning, aan Tjebbe toegekend. Tot slot moet worden 

gememoreerd de strijd tegen de windmolens in 2014. Ook in die strijd is Tjebbe overeind 

gebleven. Tweeëntwintig jaar bestuurslid Spaar het Gein en een prachtig resultaat! Veel 

belangrijke eigenschappen van Tjebbe hielpen het bestuur. Diplomatiek, aimabel. Zacht als het 

kan, hard als het moet en vooral de kunst om iedereen in zijn waarde te laten.  Als dank voor 

zijn grote verdiensten volgt de overhandiging van een prachtig schilderij van Jan van Kempen 

(Landlust).  

- Hierna volgt het herverkiezen van Tom Snoek en Christiaan van den Anker.  

Vervolgens licht het nieuwe bestuurslid Raymond Dommanchet  zijn kandidatuur toe, waarna 

hij wordt gekozen. 

 

9. Plannen voor 2015  

Van het geld verkregen met de vrijwilligersprijs willen we een picknickbank op een mooie 

plek gaan uitzoeken en plaatsen aan het Gein 

Verder zullen we doorgaan met onze bemoeienissen met de brug bij Driemond.  Ook de 

fietsbrug zal de nodige aandacht krijgen en de dijkverzwaring zal worden afgerond.  Verder 

staat de verkeerssnelheid/-veiligheid op de agenda. 

 

Pauze  

 

Dijkverbetering 

Na de pauze is er  uitgebreide uitleg gegeven  door Chris Stolker (projectleider bij Waternet ) 

over de laatste fase van de dijkverbetering. Chris Stolker, directievoerder van Waternet hield 

een presentatie over het verbeteren van de waterkwaliteit en over verkeersmaatregelen op Gein 

Noord en Gein Zuid. 

Discussie  daarna in de zaal over de veiligheid. Is 60 km verantwoord?  Belangrijk dat er 

wordt gecontroleerd! Gemeentelijk ambtenaar Hessel ten Kortenaar belicht de positie vanuit 

de gemeente Ronde Venen.  

 

Door het nieuwe asfalt is de ervaring dat er veel harder wordt gereden. Gevaarlijker dus. 

Verder gesprek met de zaal  over wielrenners  en passeervlakken .  

Vb: voorrang aan het fietsverkeer zoals op de Amsteldijk bij het Kalfje is gebeurd. Eventueel 

palen? Nadeel voor groot verkeer en tractoren . Drempels zijn ook niet werkbaar voor de 

boeren. 

Er komt een pilot op Gein Noord na de zomer, verkeer  mag dan nog max 30 km 

Verder vraag of de schade goed wordt hersteld. 

Chris Stolker laat paar opties zien m.b.t. bomen planten aan Gein Noord in de bocht bij Van 

Schaik. Voorkeur meerderheid zaal om bomen terug te zetten met af en toe een doorkijk. 

 

10. Sluiting van de vergadering  

Tot slot bezichtiging van de boerderij van de familie Snoek. 


