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Notulen Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2016 

Locatie: Anna Haen zolder 

Aanwezige bestuursleden: Christiaan van den Anker, Gerbrand Schuurman, Tom 

Snoek, Rien Leemans en Eric de Leeuw 

Opgesteld door: Eric 

 

Bericht van verhindering:  

 

1. Opening 

Rien opent de vergadering en meldt een aantal berichten van verhindering. 

 

2. Verslag ALV 10 juni 2015: goedgekeurd 

 

3. Jaarverslag 2015/2016 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

a) Fietsbrug. Rien laat enkele foto’s zien van de voorbereidende 

werkzaamheden. De grondbewerkingen zijn zo goed als afgerond maar er 

wordt gewerkt aan de zandlichamen voor de aanlandingen van de brug. Er 

staan informatieborden bij de locaties. De planning is dat de brug er eind 

2017 ligt. 

b) Kruispunt Driemond. Rien toont de ontwerpschets van de soort 

platgeslagen rotonde. Het is niet iedereen even duidelijk hoe de 

verkeersstromen gaan lopen. Benadrukt wordt dat er geen extra verkeer 

over de Geindijken dient te komen. Doordat verkeer vanaf Weesp straks 

eerst Gein Noord tegen zal komen als het door het Gein naar Abcoude wil 

zullen daar wellicht extra maatregelen genomen moeten worden. 

Overigens blijven de dijken gedurende nu al geldende tijdstippen alleen 

toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Er wordt wel sterk getwijfeld aan 

het effect hiervan gezien het gebrek aan handhaving. Ook wordt 

geconstateerd dat navigatieapparatuur geen rekening lijkt te houden met 

alleen bestemmingsverkeer; het is onduidelijk wanneer deze systemen dat 

wel doen, ook bij een 24/7 afsluiting. 

Het is de bedoeling dat het aanzicht vanaf de Geinkant een gemetselde 

boog blijft. De nieuwe stuw ten behoeve van de compartimentering zal aan 

de Gaaspkant komen. 

Er is van de provincie N-Holland de toezegging dat we gedurende het hele 

traject betrokken zullen blijven. 

c) De plaatsing van een picknick bank ergens langs het Gein, als blijvende en 

voor iedereen zichtbare herinnering aan de prijs die de vereniging mocht 
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ontvangen, lijkt te stranden omdat er simpelweg geen ruimte voor te 

vinden is. Als alternatief wordt nu gedacht aan een ooievaarspaal. Ooit 

heeft er een gestaan dichtbij de batterijen op Gein Noord; 

Natuurmonumenten zal worden gepolst voor toestemming. Er wordt nog 

geopperd dat ooievaars er niet van houden te ver van bebouwing te staan, 

dit zal aandacht moeten krijgen. 

d) Problematiek Stationsstraat. Er lijken grofweg slechts 2 oplossingen 

denkbaar. Of de geparkeerde auto’s langs vooral het eerste stuk krijgen een 

andere plek of er wordt een autobrug aangelegd waar nu het fietsbruggetje 

is. De laatste variant zou waarschijnlijk ook inhouden dat de weg wordt 

doorgetrokken over het voormalig spoortalud waar nu het fiets- en voetpad 

richting het station liggen. Er kleven aan beide oplossingen nadelen. 

Gevraagd word of ShG hier een standpunt over heeft geformuleerd. Rien 

meldt dat dit nog niet het geval is. 

e) Problematiek bermen. Christian licht e.e.a. toe. Stelt dat blokken niet mooi 

zijn maar dat ze duidelijk wel effect hebben. Er zijn wel enkele plekken 

waar aanpassingen gewenst zijn. Eén bewoner noemt de blokken 

gevaarlijk omdat een auto er door over de kop kan slaan waardoor fietsers 

gevaar lopen. Ook kunnen fietsers niet uitwijken op de plek waar blokken 

liggen. Chris suggereert dat oude situatie onhoudbaar was want ook 

gevaarlijk door hoge snelheid en kapotte bermen. Er wordt ook gezegd dat 

situatie tussen de passeerplekken nog steeds onduidelijk is. Gesuggereerd 

wordt ook dat door de weg maar smal genoeg te maken het verkeer zich 

wel zal moeten aanpassen en ander verkeersgedrag zal uitlokken. Een 

bewoonster benadrukt nog dat de ellende begonnen is toen de gemeente op 

grote schaal begon met het verharden dmv brede stroken puin. Op Gein 

Noord is daar lering uit getrokken en lijkt het redelijk onder controle. Het 

is de bedoeling dat nu op zeer korte termijn met de gemeente wordt 

geëvalueerd waarbij ook de door enkele bewoners genoemde gevaarlijke 

punten aandacht zullen krijgen. 

f) Geitenstal GN27. Rien licht toe dat het bestuur heeft besloten geen 

bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning voor een geitenstal. Het 

betreft een positief te waarderen agrarische activiteit. Weliswaar is het 

nieuwe stalgedeelte ongelukkig gesitueerd, maar de kans dat dit met een 

bezwaarprocedure omgebogen kan worden, is minimaal. . 

 

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 

De kascommissie heeft het verslag goedgekeurd. Piet Spaargaren wordt bedankt 

voor zijn werk. De begroting is in grote lijnen gelijk aan vorig jaar en wordt ook 

goedgekeurd. 

 

5. Verkiezing leden kascommissie 

Lou ten Cate is niet herkiesbaar en Rien vraagt of er belangstelling is voor deze 

taak die ca 1 uur per jaar vergt. Gay Jannette Walen stelt zich beschikbaar en 

wordt door de vergadering benoemd. 

 

6. Afscheid en verkiezing bestuursleden. 

Naast het aangekondigde afscheid van Raymond Dommanschet en Sietske 

Bierens liet afgelopen week ook Femke Hak weten na 16 jaar haar 

bestuurslidmaatschap neer te willen leggen. Femke heeft haar beslissing ter 
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vergadering toegelicht. Alle drie de aftredende bestuursleden worden bedankt 

voor hun inspanningen voor de vereniging.   Gerbrand en Eric stellen zich 

vervolgens voor aan de vergadering, waarop zij bij acclamatie worden verkozen. 

 

7. Afscheid Arnold van de Klundert als redactielid Nieuwsbrief 

Arnold heeft zich teruggetrokken als lid van de redactie. Zowel Gay als Rien 

roemen zijn kwaliteiten en bedanken hem voor het vele werk dat hij daarin heeft 

gestopt en hopelijk op losse basis nog kan stoppen.  

Plannen voor 2016/2017 

Volgen ontwikkelingen fietsbrug en kruispunt Driemond.  

Opvolging verkeersmaatregelen Gein Noord en Zuid. 

Leveren inbreng in gemeentelijk Groenplan buitengebied, meer in het bijzonder 

over het voornemen tot kap van 600 meter bomen in Velterslaan en langs 

Amsterdam Rijnkanaal bij fort Nigtevecht. 

Er zal versterking en verbreding van het bestuur worden gezocht waarbij het 

streven is, conform de statuten, een evenwichtige samenstelling te vinden. 

 

Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en Rien sluit het huishoudelijk deel van de vergadering. Rien 

vertelt dat na de pauze Erik van Tooren van de Provincie Utrecht een lezing zal 

houden over de Stelling van Amsterdam. 

 


