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Aankondiging

Op de Algemene Leden Vergadering van 2020 op 23 april zal Pieter Walhof aftreden als
voorzitter van de BTOM. Het bestuur betreurd zijn vertrek en is ook blij dat Paul Eijpe bereid is
zich als opvolger in de toekomst te gaan inzetten voor de BTOM als nieuwe voorzitter. De
afgelopen 15 jaar heeft Pieter zich ingezet voor Tienhoven-Oud Maarsseveen, als medeoprichter, vice-voorzitter en vanaf 2007 als uw voorzitter.
“De afgelopen 15 jaar heb ik met veel plezier in ons dorp samengewerkt met u en alle
betrokken partijen om de leefbaarheid te vergroten en op te komen voor onze belangen
wanneer dat nodig was. En dat was ieder jaar wel meerdere keren nodig. BTOM is daarmee
voor mij een hele waardevolle vereniging geworden waarvoor ik mij in de toekomst graag zal
blijven inzetten. Het is nu tijd voor nieuwe energie en plannen voor de toekomst.”
De afgelopen jaren hebben we gezien dat er nog steeds vaak problemen ontstaan als er
projecten worden opgestart, zonder dat de inwoners of BTOM daarin goed betrokken worden.
Elke keer springt de BTOM voor u in, vaak – helaas - als het al uit de hand loopt. Dat moet in
de toekomst anders vinden wij. We willen ook graag weer tijd hebben om de leuke dingen
organiseren zoals de kerstborrel en jeugdactiviteiten in het Dorpshuis bijvoorbeeld!
De overdracht gaan we dan ook aangrijpen om onze prioriteiten voor de komende jaren te
bespreken met de belangrijkste belangengroepen waar we altijd mee te maken hebben, zoals
de Gemeente, de Provincie, Natuurmonumenten, Waternet/AGV. Paul Eijpe ziet dit als volgt:
“Mijn motivatie om de komende jaren mijzelf in te zetten voor de BTOM is om het karakter en
de leefbaarheid van Tienhoven Oud Maarsseveen continue proberen te verbeteren en te
behouden voor de toekomstige generaties als een goed rentmeester. Daar zet ik me graag
voor in, samen met de collega bestuursleden, de werkgroepen, inwoners en alle partijen die
daar iets over te vertellen hebben. Samen naar een mooi resultaat toewerken met concrete
resultaten.”
Uiteraard kunnen ook andere leden zich voordragen als kandidaat-voorzitter. Laat het ons
weten, en we gaan met u in gesprek. Op de Algemene Leden Vergadering van 23 april gaan we
er met elkaar over praten en besluiten.
Wij wensen u hele mooie feestdagen en een gezond 2020!

Uw bestuur
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PS Als u zich wilt inzetten in onze werkgroep Verkeer en Veiligheid, Ouderen, Energietransitie,
Communicatie of weer de jeugd werkgroep opstarten, laat het ons weten! U bent van harte
welkom.
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