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Van MKn 

1. Openin 2.  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij betreurt het dat zo weinig leden aanwezig 

zijn. Vervolgens memoreert hij het overlijden van gemeenteraadslid Peter van Groeningen. Hierna geeft hij de 

aanwezigen de gelegenheid om het op tafel liggende verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag 2013 en 

het financieel verslag te lezen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen is een brief van de kascontrolecommissie. 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 25 april 2013 

Het verslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Er worden geen vragen gesteld. 

De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  

4.  Jaarverslag 2013 

Het jaarverslag wordt paginagewijs zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het jaarverslag wordt zonder 

wijzigingen goedgekeurd.  

5. Verslag kascontrole commissie 

De commissie bestaat uit de heer Witteman en mevrouw Sloot en als reservelid de heer Vorstermans. Mevrouw 

Sloot en de heer Witteman hebben het financieel verslag 2013 gecontroleerd. Uit de ingekomen brief van de 

commissie blijkt dat een en ander in overeenstemming is met de werkelijkheid en in orde is bevonden. Naar 

aanleiding hiervan verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en zegt de 

penningmeester dank voor het beheer. De vergadering bedankt het bestuur met een applaus. 
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6. Benoeming kascontrole commissie 

De heer Witteman is aftredend. Het bestuur stelt in zijn plaats voor de heer Vorstermans die reservelid was. De 

heer Vorstermans is niet aanwezig. Met hem zal contact opgenomen om te vragen of hij zijn benoeming wil 

aanvaarden. Desgevraagd meldt de heer Groot zich als reserve lid. De commissie bestaat uit de Mevrouw Sloot 

en (onder voorbehoud) de heer Vorstermans, met als reservelid de heer Groot. Leden van de kascontrole 

commissie worden voor een periode van twee jaar benoemd zodanig dat ieder jaar één lid aftreedt. Na de 

controle over het boekjaar 2014 is de mevrouw Sloot aftredend. 

7. Financieel verslag 

De penningmeester heeft de winst- en verliesrekening alsmede de begroting opgemaakt. Op verzoek van de 

voorzitter geeft hij hierop een toelichting. Desgevraagd licht hij de post reserve juridische kosten Schiphol toe. 

Dit bedrag komt van de gemeente Haarlemmermeer en is gereserveerd voor toekomstige kosten die de 

Dorpsraad mogelijk moet maken in het kader van Schiphol. Verder geeft hij aan dat de gemeente Haarlemmer-

liede & Spaarnwoude geen subsidie meer geeft. De penningmeester wordt met applaus bedankt. 

 

8. Benoeming bestuursleden 

Aftredend en herbenoembaar 

De dames G. Sportel en S.A. Vreeswijk en de heer G.A.J. van Houwelingen zijn aftredend en herbenoembaar.  

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur stelt voor om de dames Sportel en Vreeswijk en de heer Van 

Houwelingen te herbenoemen als bestuurslid voor een periode van drie jaar. De vergadering gaat akkoord met 

hun herbenoeming voor een periode van drie jaar. De heer J. van Egmond is aftredend en niet herbenoembaar. 

In zijn plaats stelt het bestuur voor de heer Ch. van Logchem te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten 

gemeld. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter dank de heer Van Egmond voor zijn jarenlange 

inzet voor de Dorpraad. De heer Van Egmond blijft nog wel betrokken bij verschillende activiteiten van zijn 

portefeuille Verkeer en Vervoer. Het betreft de begeleidingsgroep Sporthal en de N200. Als dank voor zijn 

jarenlange inzet overhandigt de voorzitter de heer Van Egmond een presentje. 

 

 

9. Rondvraag en Sluiting 

* De heer Groot vraagt in het kader van de ontwikkelingen van het havengebied en de daarmee gepaard gaande 

oprekking van de geluidscontouren of de Dorpsraad ook een zienswijze instuurt. Geantwoord wordt dat naar 

verwachting de vergunningsaanvraag begin juni komt. De Dorpsraad en de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude hebben dan contact over het indienen van een zienswijze. 

* In vervolg daarop vraagt mevrouw Heeneman of er ook actie gevoerd wordt door de bewoners. Geantwoord 

wordt dat de bewoners goed geïnformeerd zullen worden over de op handen zijnde plannen. Wellicht dat een 

handtekeningenactie georganiseerd kan worden. De Dorpsraad overweegt ook om een standaard bezwaarschrift 

op de website te vermelden. Ook zal er aandacht van de media worden gevraagd. 

* De heer Groot vraagt vervolgens naar de woningbouw plannen bij de voormalige waterzuivering. De 

initiatiefnemers hebben een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Het verzoek is door de 

gemeente afgewezen omdat het bestemmingsplan onlangs is gewijzigd. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.  

 

 

 


