Bewonersvereniging
Tienhoven & Oud-Maarsseveen
Info avond en Algemene leden vergadering
09 november 2017 19:30 uur
Cafe t’Olde Regthuys te Tienhoven

Agenda
19:30 uur

Evaluatie BTOM
• Doet BTOM de juiste dingen?
• Voldoet het bestuur aan uw verwachtingen?
• Heeft BTOM een goed rol gespeeld bij de herontwikkelingsplannen
in ons Dorp zoals bij Laan van Niftarlake 40-42, De Veenkluit en de
verbouwing van de PKN Kerk?

21.00 uur

Jaarprogramma / begroting 2018
• Discussie / Rondvraag

Notulen 2015, Financieel Jaarverslag 2015-16 en Bestuur
• Goedkeuring Notulen ALV, gehouden op 19 november 2015
• Financieel verslag 2015-16: toelichting door penningmeester,
verslag kascommissie en goedkeuring financieel verslag +
begroting 2018
• Benoeming kascommissie 2017
• Herbenoeming Bert van de Bunt en Petra de Groot

22.00 uur

Gezellig drankje en napraten

Indien u zich actief wilt inzetten voor een bestuursfunctie binnen de Bewonersvereniging
Tienhoven en Oud-Maarsseveen, of wilt deelnemen in een van onze werkgroepen, kunt u
contact opnemen met B. van de Bunt (secretaris B.T.O.M.) 0346-281767 of zie website
www.btom.nl
Welkom
Pieter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Er zijn geen toevoegingen op de agenda.

Bewonersvereniging
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Doelstelling BTOM
Onderstreept wordt het feit dat de BTOM niet op komt voor individuele of specifieke
belangen maar voor het algemeen belang van ons dorp.
De doelstellingen van onze vereniging 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.
Hoe proberen wij dit te realiseren, door veel contacten met de gemeente Stichtse Vecht,
Provincie, Natuurmonumenten, DWR, Waternet, verenigingen & stichtingen en onze
kerkelijke gemeenschap.
Evaluatie BTOM.
Op basis van de gehouden enquête wordt de discussie per onderwerp gestart.

BTOM Enquete - Samenvatting - 4 November 2017
Doelstelling
Eens Neutraal Oneens
BTOM stelt zich ten doel de discussie in het dorp te ondersteunen
14
3
4
De ondersteuning van de BTOM leidt tot een betere uitwisseling van informatie
12
5
4
Door de hulp van de BTOM wordt er meer informatie gedeeld.
14
5
2
BTOM laat duidelijk zien wat haar doel is
8
6
7
BTOM is niet partijdig in discussie
6
10
5
De avonden die BTOM organiseert voor bewoners dragen bij aan een goede discussie
13
5
3
BTOM verdedigt de belangen van Tienhoven - Oud Maarsseveen op een goede wijze
10
6
5
Het is voor mij duidelijk wat de bijdrage van de BTOM is geweest
7
9
5
Opmerkingen en suggesties Goed dat de BTOM bestaat, meer communiceren en transparanter
zijn, introducti aan nieuwkomers, min 1 ALV per jaar, strakker
leiden van discussies op info avonden, neutral zijn kan ook leiden
tot te weinig pro-activiteit of de indruk wekken dat er wel een
standpunt is, ik mis een communicatie kanaal online
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Deelgebieden
Eens Neutraal Oneens
Veiligheid en Verkeer krijgt voldoende aandacht van BTOM
8
8
5
De jeugd activiteiten worden voldoende ondersteund door BTOM
4
12
5
BTOM doet voldoende voor Ouderen
9
11
1
BTOM doet voldoende voor Natuur en Milieu
6
13
2
De visie op de ontwikkeling in ons dorp is goed weergegeven in het DorpsOntwikkelingsPlan
8
9
4
BTOM belegt voldoende informatie-avonden
10
8
3
BTOM communiceert effectief met de bewoners door middel van emails en webiste
11
5
5
Opmerkingen en suggesties Meer eigen visie communiceren, voetpad kanaal wordt door
fietsers gebruikt - onvrede bij wandelaars, verder verbeteren van
website, drukker verkeer en gevaarlijk rijgedrag is een bedreiging,
natuur & mileu vragen om actie en hogere prioriteit

Bestuur
Eens Neutraal Oneens
Het bestuur van de BTOM vertegenwoordigt alle groepen in het dorp
6
11
4
Het bestuur is gemakkelijk benaderbaar
11
7
3
Het bestuur reageert snel op opmerkingen en vragen
9
10
2
Het bestuur werkt goed samen met instanties zoals gemeente, provincie, Waternet en
11
7
3
dergelijke
De BTOM heeft verschillende werkgroepen zoals Visie op Tienhoven en Verkeer. Deze
5
14
2
werkgroepen functioneren goed.
Opmerkingen en suggesties Werkgroepen weer oppakken zoals in verleden, "post-it" knop op
website voor opmerkingen inwoners

Project Laan van Nifterlake 40-42
Er is veel discussie in het dorp over de mogelijke verkoop van de voormalige Gereformeerde
Eens
Neutraal Oneens
Kerk op Laan van Nifterlake 40-42. Graag uw reactie op onderstaande stellingen.
BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie rondom de ontwikkelingsplannen
4
9
8
BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen
5
8
8
BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie
5
9
7
BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen
5
10
6
Opmerkingen en suggesties Gewoon afbreken, opletten dat er geen belangenverstrengeling
plaatsvindt, alleen door omwonenden is goed gereageerd, BTOM
heeft onvoldoende erkend dat het niet alleen om ongemak voor
omwonenden gaat maar ook algemeen belang, nieuwbouw zijn wij
niet op tegen ook al wonen we er tegenover
Veenkluit herontwikkeling
Al vele jaren is er discussie geweest over de opzet van een nieuw dorpshuis. Er zijn
Eens
Neutraal Oneens
verschillende avonden geweest over de plannen. Graag uw reactie op onderstaande
stellingen.
BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie over de herontwikkeling van de Veenkluit
12
7
2
BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen
10
5
6
BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie
11
9
1
BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen
9
10
2
Opmerkingen en suggesties Te weinig communicatie tot nu toe, voor het project Veenkluit is
een mooie aanpak gekozen die ook in de toekomst kan worden
toegepast
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Verbouw plannen PKN kerk (voormalige Hervormde kerk)
De PKN kerk wil haar gebouw in Tienhoven verbouwen. Achter de kerk komen er nieuwe
Eens Neutraal Oneens
voorzieningen en de oude aanbouw wordt afgebroken. De BTOM heeft de reacties van
bewoners verzameld en de discussie ondersteund. Graag uw reactie op onderstaande
stellingen.
BTOM heeft een goede rol vervult in de discussie over de verbouw van de kerk
6
13
2
BTOM is er in geslaagd om alle bewoners te vertegenwoordigen
6
11
4
BTOM heeft een goede bijdrage gehad in het ondersteunen van de discussie
6
11
4
BTOM heeft effectief gecommuniceerd met alle partijen
5
11
5
Opmerkingen en suggesties Duurt veel te lang, had allang klaar moeten zijn, BTOM moet
duidelijk aangeven wat haar standpunt is

Na een stevige en soms emotionele discussie vinden de aanwezige leden dat de BTOM proactiever moet handelen, de bewoners eerder moet informeren en faciliteren, maar geen
standpunt innemen, echter de grens tussen individueel en algemeen belang kan soms flinter
dun zijn.
Het bestuur zal zich beraden over het wijzigen van de statuten waar het aanscherpen van
het particulier of algemeen belang betreft.
Het belang van de werkgroepen wordt besproken en er wordt een beroep op de aanwezigen
gedaan om lid te worden van een van de werkgroepen.
Pauze.
Activiteiten 2018
➢
Communicatie
Sinds 2016 is de BTOM website nu volledig live en actueel. Steeds meer externe partijen
zoals verenigingen uit het dorp en de Gemeente maken hier nu ook gebruik van. We kunnen
met dit platform ook eenvoudiger en veel sneller inspelen op de actualiteit. In 2018 zullen
we hier mee doorgaan.
➢
Informatie avonden
Een ander thema is de organisatie van informatieavonden. In 2015 en 2016 hebben we weer
avonden georganiseerd, zoals het Meeuwisse veldje, kunstgrasveld achter de Veenkluit, het
afscheid van ons 1e erelid Jan Molhuysen en natuurlijk onze 10 jarig lustrum avond in 2016.
Ook in 2018 organiseren worden weer verschillende informatie avonden georganiseerd. De
insteek is dat de bewoners proactief geïnformeerd of geraadpleegd worden. Thema’s die
zeker aan de orde zullen komen zijn: Veenkluit & School herontwikkeling, Dominee van
Schuylenburglaan herontwikkeling door Portaal, Verkeer en veiligheid, en rondom de
ontwikkelingen met de Tienhovense Plassen en het Vliegveld Hilversum.
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➢ Ouderen
Iedere woensdag ochtend is er de koffie ochtend. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en
een van ons meest succesvolle initiatieven. Eind 2016 heeft Co de Goey na 10 jaar afscheid
genomen als mede initiatiefnemer van de Koffieclub. Louis Blok en Wulf Kraay hebben de
woensdag taak overgenomen. Bert blijft zorgen voor de financiën en organisatie, waaronder
gastsprekers. We willen Co heel erg bedanken voor dit belangrijke initiatief wat hij in 2006
heeft gerealiseerd samen met Bert en we wensen Louis en Wulf heel veel succes.
In 2018 zullen weer vele sprekers worden uitgenodigd.
➢ Natuur
Als BTOM houden we de ontwikkeling rondom Vliegveld Hilversum in de gaten, zeker nu
met de ontwikkelingen rondom Lelystad. Chris van der Vliet zit namens BTOM in de
commissie.
Sinds de Stuurgroep Herinrichting Bethune zijn er goede contacten opgebouwd met
Waternet en de andere belangengroepen. Met de dijkverzwaring van de Nieuwe Weg en de
nieuwe aanstaande riolering van de dijk van Tienhoven – Oud Maarsseveen zal er weer het
een en ander gebeuren waar we graag in vertegenwoordigd zijn.
Ook zal de komende jaren naar verwachting het Loosdrechtse Plassen gebied geheel
gerenoveerd worden en o.a. ook de Cambomba aangepakt worden. De BTOM zal haar
bijdrage leveren, i.s.m. de visvereniging Tienhoven. Gezien de ontwikkelingen rondom de
woekering van de Cabomba die op dit moment het waternatuurgebied bedreigen, heeft dit
nog steeds een hoge prioriteit.
Wij zoeken nog vrijwilligers die de Werkgroep Natuur opnieuw kunnen opstarten sinds het
vertrek van Marvin.
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.
➢
Verkeer
In Tienhoven/ Oud Maarsseveen is de doorgaande weg Looydijk/ Laan van Niftarlake een 30
km/h weg. Deze weg wordt gebruikt door wandelaars, mensen die hun hond uitlaten,
kinderen die naar de lagere school wandelen of fietsen. Voor een groot aantal mensen is de
weg slechts een meter verwijderd van hun voordeur.
Automobilisten / motorrijders houden zich niet aan de maximum snelheid. (bron onderzoek
gemeente Stichtse Vecht; 50% rijdt sneller dan 43 km/h. Dit geeft de kwetsbare deelnemers
aan het verkeer een zeer onveilig gevoel. Dit probleem heeft voor de inwoners de hoogste
prioriteit om op te losssen. (bron Dorpsvisie Tienhoven- Oud Maarsseveen,
De doorgaande weg had in het verleden op een aantal plekken paaltjes voor een
wegversmalling. Deze paaltjes zijn door de gemeente verwijderd vanwege een aantal
ongevallen met letsel. Er zijn nu op de weg geen fysieke hindernissen meer. Hierdoor komt
de inrichting van de weg niet overeen met inrichting die je mag verwachten bij een 30 k/h
weg.
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Eind 2014 heeft de gemeente in het dorpshuis de resultaten gepresenteerd van de
snelheidsmetingen die waren verricht. Hieruit bleek dat de snelheid op de doorgaande weg
te hoog was. In dit overleg is in samenspraak met wijlen gebiedswethouder Van Rhee, de
gebiedsregisseur, de verkeerspecialist Arens en de bewonersvereniging een werkgroep
opgericht met een vertegenwoordiging van het bestuur van de bewonersvereniging en een
vijftal bewoners.
Deze werkgroep heeft meerdere varianten uitgewerkt; zowel fysieke veranderingen van de
weg alsmede gedragsbeïnvloeding. Deze varianten zijn besproken met meerdere bewoners
binnen het dorp, het bestuur van de BTOM en op een groot overleg van het bestuur van
BTOM in juli 2015. De instemming met het voorstel is groot.
Daarnaast zijn de voorstellen besproken met de verkeerspecialist van de gemeente en met
beleidsmedewerker Leefbaarheid en veiligheid.
In september 2015 is het uiteindelijke voorstel ingediend bij de gemeente om de
financiering rond te krijgen uit het centraal leefbaarheidsbudget voor fysieke en sociale
initiatieven Stichtse Vecht voor het jaar 2016.
In maart 2016 heeft de gemeente het voorstel goedgekeurd.
Het doel van het voorstel is om automobilisten/ motorrijders met een lagere snelheid
binnen de bebouwde kom van Tienhoven/ Oud Maarsseveen te laten rijden door:
Op twee locaties in Tienhoven / Oud-Maarsseveen smileys te plaatsen;
Op vier locaties attentieborden te plaatsen
Door te communiceren met de eigen bewoners over het gewenst gedrag: via school
(Klaroen), BTOM web pagina (banner op startpagina) en via de ouders.
Op maandag 29 augustus 2016 heeft in Tienhoven wethouder Pieter de Groene van verkeer,
samen met de leerlingen van De Klaroen, de smileys onthult. Na de onthulling van de smileys
hebben de kinderen op school een tekening gemaakt over verkeersveiligheid in het dorp.
In het najaar zijn van iedere combinatieklas de meest aansprekende tekening gekozen en is
er een mooie poster van gemaakt. De posters zijn verspreid in Tienhoven en OudMaarsseveen. Tot ver in 2017 hebben de posters achter meerdere ramen gehangen in ons
dorp.
Door de enthousiaste samenwerking van de verkeerscommissie met de gemeente is het
gelukt om een meetbare bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in ons dorp. Het lijkt
een eenvoudige actie; al met al kost het toch twee jaar om een stapje te maken in het
verbeteren van de verkeersveiligheid.
De commissie is in 2017 gestart verdere initiatieven met een grotere groep dorpsbewoners.
Binnenkort zal daarover gecommuniceerd worden.
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➢ Visie
In 2015 is het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) door de Gemeenteraad goedgekeurd. Dit
betekend dat eer nu een uitvoeringsplan ligt en de werkgroep visie er verder mee kan. Ook
bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we nu het DOP gebruiken als toetsingsinstrument. Zo
kunnen we objectief blijven kijken of de doelen en kaders in ons DOP worden gehandhaafd.
➢ Bestuur
Op dit moment bestaat de samenstelling van het bestuur uit:
Bestuursleden

Benoemt per/tot Portefeuille

Pieter Walhof,
Voorzitter
Bert van der Bunt,
Secretaris
Petra de Groot,
Penningmeester
Marcel Wink

2016-2020

Algemeen, brandweer, politie

2012-2016

Communicatie, ouderen, digitaal loket,
secretariaat
Jeugd, sponsoring, kinderdagopvang, horeca

Eric van Zelm

2013-2017
2014-2018

Bouw & bestemmingsplannen, Bethunepolder,
Veenkluit, Verkeer & veiligheid

2016-2020

Regionale samenwerking, Visie op
Tienhoven , Monumentenzorg, Rijk &
landelijke org.
Daarnaast zijn actief in de volgende portefeuilles:
Bestuursadviseur
Co Grootendorst
Verkeer & Veiligheid
Peter Heijen, Lieuwke Kranenborg, Wim van Doorn en Ray van
de Bel
Natuur & Milieu
NTB – Vrijwilligers gezocht
Visie
Arnoud de Bruin, Willem Gresnigt, Madeleine vanRijnberk,
Johan de Graaf
Notulen 2015, Financieel Jaarverslag, Bestuur en Begroting
175 families zijn geregistreerd als lid van de BTOM.
28 leden zijn aanwezig op de vergadering.
➢ Goedkeuring ALV notulen 2015
Er zijn geen opmerkingen over de ALV notulen van 2015 en is goedgekeurd door de
Algemene ledenvergadering.
Goedkeuring financieel jaarverslag 2015/16
Er zijn geen opmerkingen over het financieel jaarverslag 2015/16 en is goedgekeurd door
de Algemene ledenvergadering.
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➢ Kascontrole 2015/16
De kascommissie bestaande uit Richard Klomp en Louis de Vogt hebben geen nog
kascontrole kunnen uitvoeren, er wordt afgesproken dat dit z.s.m. plaatsvindt en het bestuur
en leden worden geïnformeerd.
Richard en Louis zijn niet meer beschikbaar voor de controle van volgend jaar. Zij worden
bedankt voor bewezen diensten.
De kascommissie in 2018 bestaat uit Paul Eijpe en ?????
De aanwezige leden gaan akkoord dat de controle in 2018 wordt uitgevoerd door Paul Eijpe
en ???? kan worden uitgevoerd.
Er zijn geen opmerkingen op de kascontrole en wordt onder voorbehoud goedgekeurd.
➢ Herbenoeming.
Volgens de statuten moet Petra en Bert aftreden. Er zijn geen kandidaten die zich voor een
bestuursfunctie hebben aangemeld. Petra en Bert willen zich weer 4 jaar inzetten voor de
belangen van het dorp, Er zijn geen tegenstemmers en de aanwezige leden hebben geen
opmerkingen en gaan akkoord met de herbenoeming van Bert als secretaris en Petra als
bestuurslid van de BTOM.
De begroting van 2018 laat een positief saldo zien van € 2150,00. Wij gaan ervan uit dat dit
saldo verder kan worden aangevuld door sponsoring, donaties en uitbreiding van het aantal
leden.

Afsluiting.
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.
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Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen
Begroting 2018
Inkomsten
Begin saldo 2016
Gemeente basis subsidie
Contributies leden (€10,00 x 140) ( nu gezinsbetaling)
Aanv. Subsidie, donaties en sponsoring

€ 2,500
€ 1,000
€ 1,400
€0

TOTAAL INKOMSTEN

€ 4,900

Uitgaven
Voorlichting & Communicatie
Informatieavonden (3 )
Nieuwsblad (4)
Website

€ 1,000
€ 700.00
€ 300.00

Activiteiten
Werkgroepen

€ 1,000

Bijeenkomsten en werkgroepen
Algemene leden vergadering
Onkosten vergaderingen

€ 250

Kopien en onvoorzien
Drukkerij en copieerwerk*
Diverse en onvoorziene kosten**

€ 500
€ 100.00
€ 400.00

TOTAAL KOSTEN

€ 2,750

SALDO 2018 (overheveling naar 2019)

€ 2,150
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