
 
 

VERSLAG ALV 26 november 2018 

 

AANVANG 20.00 UUR 

 

LOCATIE FLUITERLAAN 

 

AANWEZIG:  

Arjan de Braal penningmeester HRC buurtcontact ,   

Roel Bout bestuurslid HRC bc Purmerhoek,  

Cor Kievid voorzitter HRC bc Roek en Buizerd,  

Wim de Bruin secretaris HRC 

Vijay Kisoensingh bestuurslid HRC, buurtcontact Schenkel 

mv Van Rossen buurtcontact 747 

Rinus Versluis Bc Vivaldi,  

Kees Boonstra buurtcontact Valerius 

Esther Stuijvenberg buurtcontact 747 

Leo Schoonmade buurtcontact Schermerhoek 

J. Sietsma buurtcontact Slot 

Henri Venix Havensteder.  

 

 

 

1. Opening. 

Vz heet ieder van harte welkom 

2. Mededelingen. 

o Geen 

3. Vaststellen verslag vergadering 28 februari 2018  

o Met de opmerking dat Van Rossem Van RosseN moet zijn, wordt verslag vastgesteld. 

4. Informatie aan/van de huurder. 

o Werven buurtcontacten blijft zorg bij  het bestuur. Verschikkende acties zijn 

geprobeerd. Misschien nog eens een oproep in De Meerpaal plaatsen. 

o Klankbordgroep Purmerhoek. Roël meldt dat klankbordgroep regelmatig bijeenkomt. 

Verloopt harmonisch. 70% huurders heeft inmiddels ingestemd met plannen. Leo 

Schoonmade meldt dat hij (nav plaatsing stukken op Facebook) nu positieve reacties 

krijgt op de plannen. Vraagt wel aandacht voor mogelijke parkeerproblemen  en 

problemen met opvang huisdieren. DE problemen met de berichtenborden in de hal 

zijn nog niet helemaal opgelost. 

o Klankbordgroep Hoven. Namens HRC zit Cor in deze groep. Geheel is in beweging 

gezet met momentgeel vooral aandacht voor uitplaatsing huidige bewoners. Ca 52 

sociale huurwoningen komen in project terug. 

5. Informatie van en aan Havensteder. 

o Inleiding op wijkvisie en wijkuitvoeringsplannen door Henri Vennix. Hij start uitleg 

met een filmpje over wonen in Capelle. Leidt tot enige discussie of Capelle stad dan 



 
 

wel dorp is.  Aan de hand van een Powerpoint geeft Henri toelichting op doel  van de 

wijkvisie. Is in eerste instantie update en actualisering van de huidige wijkvisie. 

Wijkvisie mondt uit in twee wijkactieplannen nl Noord en Zuid. Zie bijgevoegde PP 

voor inhoud van betoog. 

o .Nav de presentatie enige discussie o.a. over toekomstbestendig en natuur intensief 

bouwen. 

 

6.  Bestuurszaken. 

o Bestuur doet oproep kandidaten te zoeken voor functie in het bestuur.  

7.    Stand van zaken De Brug.  

o Onder verwijzing naar de punten in de Nieuwsbrief (zie aldaar) geeft Arjan de Braal 

nadere informatie over zaken die in De Brug behandeld zijn dan wel aan de orde zijn. 

8. Rondvraag 

o Leo verwijst naar art in AD over “keuren”van nieuwe huurders. Vraagt of Havensteder 

hier ook iets mee zou kunnen doen. Verwezen wordt o.a. naar project Wens en 

wachtmodel in Savanne Toendra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek adres: Meidoornveld 192 Telefoon:010-451 68 60  
Postbus 795 2900 AT Capelle aan den IJssel 

Email:hrc@huurdersraadcapelleaandenijssel.nl Site http://www.huurdersraadcapelleaandenijssel.nl  
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