
De Boezem / ALV 22-5-19 

 

Sandra Haket opent de vergadering. 

Dank aan gastheer Frank Kluiters  

Ab Leeflang van de brandweer zou aanwezig zijn, maar hij heeft helaas afgezegd. Het thema 

Veiligheid wordt daarom opgeschoven naar de ledenbijeenkomst aan het eind van het jaar. 

Financieel 

Penningmeester is positief 

• Saldo is positief 

• Projecten camera’s en NVD Auto’s zijn de grootste kostenpost. 

• Penningmeester geeft uitleg over de begroting i.v.m. camera’s. 

Kascommissie bestaande uit Carlo Straver en Peet van der Velde hebben de cijfers goedgekeurd. 

Guus van Bilsen stelt de vraag waarom de administratiekosten zo hoog zijn; 

De penningmeester antwoord: 

Het werk in het bestuur vergt veel tijd en een externe partij zou nog veel meer kosten met zich 

meebrengen. De bestuursleden declareren € 50,- per uur. Bestuursvergaderingen en 

Ledenvergaderingen en Ledenbijeenkomsten worden niet door het bestuur berekend. 

 

Volgend jaar zullen Carlo Straver en Jocko Ruijgt in de kascommissie plaatsnemen. 

 

Bestuurswissel 

Voorzitter Ron van der Ploeg is door verlaten van De Boezem afgetreden. 

Er zijn geen kandidaten die de rol van voorzitter willen overnemen. 

Sandra Haket, vice voorzitter stelt zich verkiesbaar als voorzitter. 

Er zijn geen tegenstemmen. 

Sandra Haket zal de rol van voorzitter innemen. 

Natalie Eekhout wordt voorgedragen als bestuurslid Boezem Oost.  

Er zijn geen tegenstemmen. 

Natalie Eekhout zal de rol van bestuurslid Boezem Oost innemen. 

 

 

 

 



Veiligheid 

Meld verdacht omstandigheden. De gegevens staan op de website vermeld. 

Hoe meer er gemeld wordt, des te groter is de kans dat de hulpdiensten preventief langs zullen 

komen. 

Voorkomen is beter dan genezen. 

De politie is wel snel ter plaatste na een melding. 

 

AED 

Op website staan de adressen die bij ons bekend zijn waar een AED hangt. 

Er hangt 1 AED buiten zover het bestuur weet en dat is bij Montera. 

Vraag: Laat het weten als je bezig bent met aanschaf AED’s. 

 

Camera’s 

Camera’s zullen preventief werken. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie 

2019 geplaatst gaan worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Bij toegangen zullen borden worden geplaatst dat terrein met camera’s is beveiligd. 

Er zijn 4 fases: 

Fase 1 4 palen bij de ingangen. 

Fase 2 camera’s op de panden van ondernemers. Ondernemers zullen hiervoor worden benaderd. 

Fase 3 Individuele camera’s zullen aangesloten kunnen worden op het centrale systeem. 

Fase 4 Boezem Oost krijgt camera’s. 

 

Vraag vanuit het bestuur dat als er ondernemers zijn die van plan zijn camera’s aan te schaffen of te 

vervangen, dit te melden, zodat dit evt. in het plan kan worden meegenomen. 

Ruud de Koning geeft aan bezig te zijn met camera’s en wil in contact gebracht worden met het 

bedrijf die de camera’s zal gaan plaatsen. 

 

Facebook 

Eric Flaton verteld dat hij facebook pagina bijhoudt voor De Boezem. De post van inbraak bij Bob 

Kamps is inmiddels 16.000 gezien. Helaas heeft dit nog niet naar de dader geleid. Groot bereik dus. 

Meld zaken die verdacht zijn of als er daadwerkelijk ingebroken is. 

Ook voor minder serieuze zaken kan er een post geplaatst worden. Dit wel graag zelf melden bij Eric 

Flaton. 



 

Handhaving 

Gemeente is druk bezig met het in kaart brengen van illegale bewoning.  

Jocko Ruijgt zegt dat door bewoning op De Boezem er met name ‘s-avonds wel sociale controle is. 

René Visser zegt al jaren niets te horen van gemeente inzake handhaving. Anita Monshouwer, 

accountmanager  gemeente Pijnacker – Nootdorp / Boezem West, neemt na de vergadering direct 

contact op met René.  

Parkeren 

Gemeente is samen met bestuur aan het kijken hoe het parkeerprobleem opgelost kan worden. 

Blauwe zone van 19:00 –7:00 uur is ter sprake gekomen. Maar dan wel handhaven als dit zou 

worden ingevoerd. 

Stimuleren om met de fiets naar De Boezem komen wordt besproken.  

Bereikbaar Haaglanden heeft initiatief om gratis een aantal E-Bikester beschikking te stellen voor 

een bepaalde periode. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit in de nieuwsbrief vermeld 

worden. 

Ook het plaatsen van fietsenrekken wordt door gemeente en bestuur overwogen. 

Vraag aan de ondernemers om plekken door te geven aan José Flaton waar (kleine) fietsenrekken 

geplaatst kunnen worden. 

Er wordt aangegeven om Omgevingsdienst Haaglanden bij het KVO-overleg te betrekken.   

 

Goede doel 

Saskia Gelauff van Pijnacker- Nootdorpse Uitdaging vraagt aandacht Ouderdag op vrijdag 1 oktober.  

Tevens vraagt zij een financiële bijdrage voor rolstoelbus voor Vrienden van Veenhaghe en 

Weidevogelhof. 

De rolstoelbus zal voorzien worden van logo’s van de bedrijven die een financiële bijdrage leveren. 

 

Renewi 

De voorzitter zal samen met Renewi het contract wat er is met De Boezem gaan updaten, zodat 

iedereen op De Boezem hier weer gebruik van gaat maken. 

Papierbak kun je gratis aanvragen en deze wordt op afroep gratis geleegd. 

De voorzitter zal in overleg gaan met Renewi om zakken voor plastic gezamenlijk te kunnen inkopen 

om de kosten te beperken voor de ondernemers. 

 

Volgende vergadering mag bij:   Ruud de Koning en bij Jocko Ruijgt. 


