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Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Secretaris cv D-W 

Inzake : Algemene Ledenvergadering 

Datum : 12 mei 2022 

Locatie : Veluwse Poort (voormalig PolySport) 

Bijlage : Sheets presentatie tijdens ALV 

 

 
 
Toelichting op de werkwijze tijdens de vergadering en de inhoud van dit verslag 
 
De vergadering werd ondersteund met een PowerPoint presentatie (zie bijlage). Hierin is, in de 
volgorde van de agenda, de inhoud van de punten toegelicht door bestuursleden en leden die een 
werkgroep leiden.  
 
De punten, vragen en opmerkingen die tijdens de vergadering naar voren zijn gekomen die een 
aanvulling zijn op de presentatie, zijn in dit verslag opgenomen.  
 
De presentatie moet worden gezien als onderdeel van het verslag van deze vergadering. 
 

 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent de vergadering van Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (cv D-
W) en heet de leden welkom. 

b. Uit de presentielijst blijkt, dat 19 leden aanwezig zijn (inclusief bestuur).  
c. De volgende leden hebben zich afgemeld door de vergadering: Maaike de Klerck,  Michiel 

van den Deijssel, Leo Lucas, Tom en Tineke Algera, Rob van Berkel, Cor Nouws, Petra 
Boender. 

d. De leden hebben geen aanvullende punten voor de agenda. 
 

2. Voorstellen bestuursleden 
Wim Burgmeijer benadrukt dat hij interim voorzitter is als opvolger van Frans Reynders die 
deze rol heeft ook heeft vervuld in de voorganger van cv D-W: de Initiatiefgroep. 

 

3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2021 – zie bijlage 1 
bij agenda 
De leden hebben geen opmerkingen of vragen aan aanleiding van het verslag. Het verslag is 
daarmee vastgesteld. De definitieve versie wordt toegezonden aan de leden.  
 

4. Jaarrede door de voorzitter en (bestuurs)leden over de inhoud van het gevoerde c.q. 
te voeren beleid 
De Jaarrede door de voorzitter (het juridische begrip uit de Statuten) is gehouden aan de 
hand van de PowerPoint presentatie door bestuursleden en leden die werkgroepen leiden.  
De aanvullingen, vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie luiden als 
volgt: 
 
a. Duurzaam Dieren-West – toelichting door Gerhard Heerink 

De primaire doelstelling van de Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) is na te 
gaan op welke wijze in gezamenlijkheid energie in onze wijk kan worden bespaard.  
Als uitvloeisel van die doelstelling heeft de gemeente Rheden de werkgroep verzocht om 
deel te nemen aan het project voor het opstellen van een WijkUitvoeringsPlan (WUP).  
D-W is voor het opstellen van een WUP door de gemeente aangewezen als pilotwijk.  
In het project vervult WDDW de rol van belangenbehartiger namens de bewoners van de 
wijk. 
 
Naar de mening van WDDW treedt gemeente onvoldoende op als regisseur. Dit leidt tot 
onvoldoende sturing en concretisering in de aanpak en werkwijze. Daardoor kan WDDW 
haar rol niet waarmaken. WDDW heeft in overleg met het bestuur daarom besloten voor-
alsnog haar rol niet langer te vervullen. 
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Deze uitleg leidt tot de volgende vragen en opmerkingen: 

• Gevraagd wordt of het opstellen van een WUP verplicht is voor de gemeente. Het ant-
woord is ja. Op de digitale wijkavond d.d. 24 november 2021 is de noodzaak van een 
WUP toegelicht. 

• Gevraagd wordt of de gemeente andere personen/groepen kan zoeken om de belan-
gen van de bewoners te behartigen nu WDDW (voorlopig) is afgehaakt . Het antwoord 
is: ja dat kan. De gemeente moet de participatie opnieuw inrichten.  

• Gevraagd wordt of het Burgerberaad via G.1000 (door loting aangezochte leden) in-
vloed kan hebben op de WUP voor D-W. Het antwoord is, dat het niet voor de hand  
ligt: het Burgerberaad heeft betrekking op de hele gemeente Rheden en niet op een 
specifieke wijk of buurt. 

• Gevraagd wordt of de in het programma voor 2022 benoemde ‘klimaatadaptatie’ ook  
het begrip ‘water’ valt en in samenhang daarmee het waterverbruik. Het antwoord is: 
ja. 

• Gevraagd wordt wat het begrip ‘voorbeeldwoningen’ inhoudt. Het antwoord is, dat dit 
woningen zijn die representatief zijn voor een groter aantal gelijksoortige woningen. 
Het doel is de resultaten van de verduurzamingsacties voor deze voorbeeldwoningen 
te extrapoleren naar de hele wijk. 
 

b. Solarparking – toelichting door Gerhard Heerink 

• De status van dit project is, dat eerst de haalbaarheidsstudie moet zijn afgerond voor 
vervolgstappen kunnen worden gezet. 

• Gevraagd wordt of dit park wel kan worden aangesloten op de elektriciteitsnet. Het 
antwoord is, dat daarover tegenstrijdige berichten de ronde doen. Zebra (de organisa-
tie die de quick scan heeft uitgevoerd) zegt: ja. Liander (de netwerkbeheerder) zegt: 
nee. Dit aspect maakt onderdeel uit van de haalbaarheidsstudie. 

• Gevraagd wordt of er een streefdatum is voor de haalbaarheidsstudie waaraan de 
RABO meewerkt. Het antwoord is, dat er op dit moment geen streefdatum bekend is, 
maar dat RABO zich inspant om snel met een uitkomst te komen. 

• Gevraagd wordt of het aansluiten van zonnepanelen voor individuele woningen nog 
mogelijk is. Het antwoord luidt dat Liander aangeeft dat die wel aansluitbaar zijn. De 
stop geldt alleen voor grootschalige projecten. 

 
c. Natuurtuin – toelichting door Wim Burgmeijer 

• Naar aanleiding van het proces en beoogd tijdpad (zie dia 19) wordt opgemerkt dat bij 
het ontwikkelen van het plan door de gemeente de sprake is van een traditionele aan-
pak.  Daardoor is het lastig om plannen aan te passen als die eenmaal door de ge-
meente zijn gemaakt. 

• Gevraagd wordt of de drie projecten (WUP/Solarparking/Natuurtuin) stagneren omdat 
deze projecten in behandeling zijn bij dezelfde ambtenaren. Het antwoord is dat aan  
deze projecten verschillende teams werken.  

• Opgemerkt wordt dat het wenselijk is meer te lobbyen naar de gemeenteraad. 

• De voorzitter merkt op, dat hij positief en optimistisch blijft over het realiseren van een 
natuurtuin.   

 
d. Overleg gemeente Rheden – toelichting door Wim Burgmeijer 

• In dit overleg komen alle aspecten over de wijk aan de orde. Dat betreft bijvoorbeeld 
ook de invullen van de Bloemershof (nieuwbouw achter brandweerkazerne). 

• Voorgesteld wordt om de gemeenteraad meer te betrekken bij de onderwerpen die 
spelen in de wijk, bijvoorbeeld via de mogelijkheid om in te spreken. 

 
e. Overlast – toelichting door Wim Burgmeijer 

Tijdens de coronaperiode is de overlast duidelijk verminderd. Met de burgemeester en 
politie zal opnieuw contact worden opgenomen indien de overlast weer toeneemt. 
 

f. Buurtpreventie – toelichting door Joop Harms 

• De huidige vier groepen zijn ontstaan in Dieren Noord-West. Stappen worden gezet 
om het aandachtsgebied uit te breiden naar de hele wijk.  
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• Uit een test bleek dat circa 56% van de deelnemers binnen 15 minuten reageerde. 

• Het oneigenlijk gebruik van de groepsapp leidt in een aantal gevallen tot het verlaten 
van de groep.  

g. Naamsbekendheid – toelichting door Wim Burgmeijer 

• De leden constateren dat veel bewoners niet worden bereikt. Mogelijk is een oorzaak 
de leeftijd van bewoners. 

• De suggestie wordt gedaan om ook bijeenkomsten te houden in Het Schilderij of het 
clubhuis van de duivenverening. 

• De leden merken op dat de Goede Buur wordt gewaardeerd als communicatiemiddel.  
 

h. Overige onderwerpen: bijenlint en opschoondag – toelichting door Claudia van den Elsen 

• In de coronaperiode is het aantal leden van de werkgroep teruggelopen tot twee. In-
middels hebben zich drie nieuwe leden gemeld. 

• De samenwerking met de gemeente-ecoloog verloopt goed. 

• Gewerkt wordt aan een bijenburcht. Dat is een bijennest in de grond.  

• Gevraagd wordt naar de afwezigheid van bordjes bij een paar locaties waar bloemen 
zijn ingezaaid. Het antwoord is, dat die wel aanwezig zijn geweest, maar mogelijk zijn 
meegenomen. 

• Op 17 september 2022 vindt de World Clean Up Day plaats. De werkgroep gaat na of 
voor het schoonmaken op deze dag belangstelling bestaat.  

 
5. Verslag van de secretaris over de gang van zaken in het afgelopen jaar – zie bijlage 2 

bij de agenda 
De inhoud van het verslag is bij het voorgaande agenda punt besproken. Over het verslag 
zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Het verslag is daarmee vastgesteld.  
Daarmee verleent de vergadering het bestuur decharge voor het over 2021 gevoerde beleid. 
 

6. Financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar – zie bijlage 3 bij de agenda 
De financiële verantwoording geeft geen aanleiding voor vragen of opmerkingen. De verant-
woording is daarmee vastgesteld.  
 

7. Verslag kascommissie – zie bijlage 4 bij de agenda 

• De voorzitter van de kascommissie (Willem van Arragon) licht de uitgevoerde werkzaam-
heden en de verantwoording daarover toe. Deze toelichting geeft geen aanleiding voor 
vragen of opmerkingen. 

• De voorzitter stelt vast dat hiermee decharge is verleend aan de penningmeester voor het 
financieel beheer over 2021. 

 
8. Benoeming kascommissie conform artikel 12 HHR voor 2022 – zie bijlage 5 bij de 

agenda 

• De leden gaan akkoord met het herbenoemen de huidige kascommissie voor 2022. De 
leden Van Arragon en Otten aanvaarden deze benoeming. 

• Als reserve lid meldt zich Koen Schmitz. De voorzitter bedankt hem voor zijn toezegging.  
 

9. Benoeming bestuurslid Marc Heilen – zie bijlage 6 bij de agenda 

• Het bestuur stelt voor om Marc Heilen met ingang van 1 juni 2022 te benoemen in het be-
stuur. 

• Marc Heilen stelt zich voor. Hij geeft aan energie te willen steken in het bereiken van 
echte diversiteit in Dieren-West, onder meer door het benoemen van meer vrouwen in het 
bestuur. 

• Tegen de kandidatuur zijn geen bezwaren ingediend en Marc is bereid de functie te aan-
vaarden. 

• De voorzitter concludeert dat de benoeming daarmee is goedgekeurd.  
 
10. Overige besluiten of voornemens die de toestemming van de ALV vereisen als be-

doeld in artikel 17, leden 5 en 6 van de Statuten 
De voorzitter meldt dat dergelijke besluiten in 2021 niet hebben plaatsgevonden.  
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11. Toestemming leden voor activiteiten in 2022 
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment geen voornemens zijn die de goedkeuring van 

de algemene ledenvergadering vereisen. 

 

12. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje en een hapje.  
 

*** 

Vastgesteld op .. …..  2022 
 
De voorzitter      De secretaris 
 
 
 
w.g. Wim Burgmeijer     w.g. Petra Boender 
 

Besluitenlijst ALV 12 mei 2022 

Nr Wie Wat Afdoening 

1.  Secretaris Verspreiden vastgestelde verslag ALV d.d. 14 december 2021  

2.  Bestuur Gemeenteraad meer betrekken bij de onderwerpen van de wijk – in-
spraak mogelijkheid 

 

3.  Bestuur Onderzoeken Het Schilderij of clubhuis duivenvereniging als locatie 
voor bijeenkomsten 

 

 


