
 

Bewonersvereniging 

Tienhoven & Oud-Maarsseveen 

 

  

  

 

Algemene leden Vergadering 
 26 November 2013 

   21.00 uur 
Cafe t’Olde Regthuys te Tienhoven 

 
  Agenda 

 
20:00 uur  Informatieavond rondom Herinrchting Bethune 

Ids de Boer, DLG en projectleider Bethune polder  
Frank van Pruissen, Provincie Utrecht 
Wouter van Oostrum, fa. van Oostrum BV, Westbroek 
Jacco Kroon, Operationeel beheer Waternet 

 

21.00 uur  Jaarprogramma / begroting 2013 
Discussie / Rondvraag 

 
21.15 uur  Notulen 2012, Financieel Jaarverslag, Bestuur en Begroting 

Goedkeuring Notulen ALV, gehouden op 30 oktober 2012  
Financieel verslag 2012: toelichting door penningmeester,  
verslag kascommissie en goedkeuring financieel verslag 2012 
Benoeming kascommissie 2014 

Aftreden Mona Toet  
Aftreden en herbenoeming Petra de Groot 

 
22.00 uur  Gezellig drankje en napraten 
 

 

Welkom  

Pieter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  
Als gastsprekers zijn Ids de Boer, projectleider van herontwikkeling Bethune polder en 
Jacco Kroon, Operationeel beheer Waternet uitgenodigd. Voor ondersteuning en 
beantwoorden van vragen zijn Frank van Pruissen, provincie Utrecht en Wouter van 
Oostrum van fa. Oostrum BV aanwezig.  
Vanuit het bestuur heeft Mona Toet zich afgemeld. 
Er zijn geen toevoegingen op de agenda. 

 
Herinrichting Bethune polder, Ids de Boer 
Zoals in het convenant herinrichting Bethune polder is vastgelegd, wordt in de Bethune 
polder nieuwe natuur aangelegd en d.m.v. peilverhoging wordt verdere verdroging van het 
Noorderpark tegengegaan.  
De percelen in de polder, die verkregen zijn als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur, worden als natte natuur en andere delen aan bloemrijk grasland ingericht.  

De twee agrarische bedrijven in de polder blijven bestaan, zij worden de beheerders van 
het bloemrijk grasland, Staatsbosbeheer is beheerder voor de andere percelen. Hiervoor 
wordt langs de sloten beheerpaden aangelegd. Het beheer wordt direct gestart om de 
groei van distels en ander niet gewenste vegetatie te voorkomen. 
Natschade als gevolg van het peilbesluit zal door Waternet worden afgehandeld. 
Procedure rondom het ommetje is nog niet afgerond. 
 
Waternet, Jacco Kroon 

D.m.v. een uitgebreide presentatie over werkzaamheden en verantwoordelijkheden van 
Waternet laat Jacco Kroon de aanwezigen zien hoe de waterstand in de Bethune polder op 
peil wordt gehouden. Waternet werkt in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en 
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Vecht het ontwerp voor de herinrichting Bethune polder uit in een peilbesluit. Daarvoor is 
een nieuw watergebieds plan opgesteld, dat bestaat uit een peilbesluit en een 
waterinrichtingsplan. 
 
Notulen 2012, Financieel Jaarverslag, Bestuur en Begroting 
De doelstellingen zijn nog steeds hetzelfde: 

het bevorderen en in stand houden van goede contacten met de vele andere verenigingen  
het actief participeren in, en/of het zelf organiseren van activiteiten gericht op de 
bescherming van de flora en fauna; 
het behouden van het specifieke dorpskarakter van Tienhoven en Oud-Maarsseveen; 
het bevorderen van relevante initiatieven die het welzijn en de maatschappelijke 
betrokkenheid van inwoners bij Tienhoven en Oud-Maarsseveen bevorderen. 
 
Werkgroepen 

Communicatie 
Sinds 2006 wordt de Dwarskijk uitgebracht. De papieren uitgave is weer in volle glorie 
hersteld en in 2014 is de doelstelling de Dwarskijk weer 4 keer uit te geven.  
Het verspreiden van berichten via email aan alle inwoners begint steeds beter te lopen. 
Gemeente en andere instanties maken hier steeds meer gebruik van om met de bewoners 
te kunnen communiceren. BTOM is zo een communicatie loket dat snel inspeelt op de 
actualiteit. 
De oude website is gedateerd. In januari 2014 is er overleg met enkele bewonersgroepen 
uit Maarssenbroek over communicatie en het belang van een website. Na dit overleg zullen 
de opties worden besproken om het weer in eigen beheer te gaan doen.  
Ouderen 
Iedere woensdag ochtend is er de koffie ochtend. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en 
een van de meest succesvolle initiatieven. In 2014 zullen weer diverse gastsprekers 
worden uitgenodigd. 

Natuur 
Als BTOM zijn we vertegenwoordigd in de klankbordgroep Vliegveld Hilversum en in de 
Stuurgroep Herinrichting Bethune, waarvoor we in 2011 het convenant hebben getekend. 
De werkzaamheden zijn nu begonnen. 
Met Bert van der Tol en Natuurmomenten worden altijd verschillende tochten 
georganiseerd voor inwoners en de schooljeugd, die hopelijk volgend jaar ook weer zullen 
plaatsvinden. 
Informatie 
In 2013 hebben we avonden georganiseerd voor de collegetour, het ommetje, de plannen 
voor de verkeerssituatie en de herinrichting Bethune. 
Ook in 2014 organiseren we verschillende informatie avonden. Thema’s die naar onze 
verwachting zeker aan de orde zullen komen zijn:  
Toekomst visie Stichtse Vecht voor de kern Tienhoven, Verkeer en veiligheid, Herinrichting 
Bethune en Inbraak Preventie & Veiligheid. 

Verkeer en Veiligheid 
Met de Gemeente is het dossier nu opgepakt en afgerond. Het was een hele uitdaging om 
de veiligheid verbeterd te krijgen. In 2013 hebben wij onze doelstelling gerealiseerd, er 
ligt nu een voorstel voor aanpassing en de paaltjes zullen verdwijnen. In 2014 wordt dit 
gerealiseerd. 
Waakzaamheid is uiteraard geboden en wij moeten alert blijven voor eventuele negatieve 
neveneffecten, zoals snelheid. In ieder geval wordt de veiligheid aangepakt en hopelijk dat 
de paaltjes ongelukken snel tot het verleden behoren. 

 
 
 



 

Bewonersvereniging 

Tienhoven & Oud-Maarsseveen 

 

  

  

 
IN 2013 bestaat de samenstelling van het bestuur uit:  
Pieter Walhof, 
Voorzitter 

2011-2015 Algemeen, brandweer, politie 

Bert van der Bunt, 
Secretaris 

2012-2016 Communicatie, ouderen, digitaal 
loket, secretariaat 

Petra de Groot, 

Penningmeester 

2009-2013 Jeugd, sponsoring, 

kinderdagopvang, horeca 
Mona Toet 2008-2013 Verkeer & Veiligheid, Leefbaarheid, 

Toerisme & sport 
Madeleine van Rijnberk 2012-2016 Gemeentelijke zaken 
Eric van Zelm 2010-2014 Regionale samenwerking 
 
Daarnaast zijn actief in de volgende portefeuilles: 
Jan Molhuysen  Bestuursadviseur  Communicatie & secretariaat 

Marvin Egberts,  Natuur & Milieu vertegenwoordiger BTOM Stuurgroep Bethune en  
Marcel Wink,  vertegenwoordiger BTOM, Bouw en bestemmingsplannen,           
          Bethune polder, ontwikkelingen Ulferslaan /Veenkluit 
   
Vanwege drukke werkzaamheden heeft Mona Toet aangegeven dat zij vanaf 2014 geen 
deel meer zal uitmaken van het bestuur. Mona heeft in de afgelopen jaren bijzonder veel 
energie gestoken in de aanpak van de verkeersveiligheid op de Laan van Niftarlake en 
Looydijk. Samen met de schoolbesturen voorzieningen laten aanbrengen voor 
schoolverlatende kinderen, hierdoor is de veiligheid voor de kinderen sterk verbeterd en 
heeft het dossier wegversmallingen succesvol afgesloten. 
Marcel Wink zal ons bestuur vanaf nu versterken en wij hopen dat hij spoedig als 
bestuurslid zal toetreden.  
Gelukkig zijn er steeds meer mensen in ons dorp die willen meehelpen, zoals in de 
herleefde werkgroep Visie op Tienhoven. We verwachten dan ook in het lopende jaar met 

versterking van nieuwe vrijwilligers in de BTOM te kunnen komen. 
 
Notulen 2012, Financieel verslag, bestuur 
150 families zijn geregistreerd als lid van de BTOM. 
37 leden zijn aanwezig op de vergadering. 

 
 Goedkeuring ALV notulen 2012 
Er zijn geen opmerkingen over de ALV notulen van 2011 en is goedgekeurd door de 
Algemene ledenvergadering. 

 
 Goedkeuring financieel jaarverslag 2012 
Er zijn geen opmerkingen over het financieel jaarverslag 2011 en is goedgekeurd door  
de Algemene ledenvergadering. 

 

 Kascontrole 2012 
De kascommissie bestaande uit Richard Klomp en Louis de Vogt hebben kascontrole 
uitgevoerd en goedgekeurd. De aanwezige leden gaan akkoord dat de controle ook in 2014 
door Richard en Louis kan worden uitgevoerd.  
Er zijn geen opmerkingen en is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering.  

 
 Aftreden, herbenoeming Petra de Groot. 
Volgens het reglement, treedt Petra af als penningmeester.  

Er zijn geen tegenstemmers en de aanwezige leden hebben geen opmerkingen  
en gaan akkoord met de herbenoeming van Petra als penningmeester van de BTOM. 
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Jaarprogramma 2014 en begroting 
De begroting van 2014 laat een klein positief saldo zien van € 137,00. Wij gaan ervan uit 
dat dit saldo verder kan worden aangevuld door sponsoring, donaties en uitbreiding van 
het aantal leden. 
Er wordt opgemerkt dat het opening saldo budget 2014 niet correct is. Zoals in de 
afgelopen 6 jaar gewoonlijk, wordt het eindsaldo van het afgesloten jaar opgevoerd als 

openingssaldo voor het budgetjaar. Het budget 2014 wordt aangepast. 
 
Afsluiting 
Volgens traditie sluit Jan Molhuysen, op zijn eigen ludieke wijze de vergadering en  
heeft voor ieder bestuurslid en werkgroepleider een persoonlijk aardigheidje en bedankt 
hen voor de inzet in het afgelopen jaar.   
Volgens Jan is lid zijn van een bestuur energie steken in een vereniging, ten bate van 
anderen of om er zelf een doelstelling te realiseren. 

 
Pieter bedankt de aanwezigen en uitnodigt hen uit voor een drankje aan de bar. 
 
 
Daar minder dan de benodigde 50% van de leden aanwezig zijn, moet een  
volgende ledenvergadering worden uitgeschreven om de besluiten die zijn genomen  
te bekrachtigen. 
 
 
 
 


