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Verslag Algemene Ledenvergadering / Oprichting Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid 
12-02-2020 

Vogelwikke 14 
 

Aanwezig: 

 31 personen aanwezig, representerende 27 adressen. 

Bericht van verhindering 

 4 personen representerende 4 adressen. 

 

1. Opening en mededelingen van de (kandidaat)voorzitter 

Frank Mulder heet alle aanwezigen van harte welkom. Berichten van verhindering worden gemeld. 

Doel van de bijeenkomst: 

 De aanwezigen informeren over de ontwikkelingen inzake beoogde woningbouw in de 
gemeente De Bilt in het algemeen en in de woonkern Maartensdijk in het bijzonder. 

 Oprichting van een bewonersvereniging Maartensdijk Zuid ten belangbehartiging van het 
woon- en leefklimaat voor bewoners van de Havikskruid, Vogelwikke en Planetenlaan. 

 

2. Toelichting op de informele startbijeenkomst woningbouw gemeente De Bilt 

Op dinsdag 28 februari was er op het gemeentehuis De Bilt een informele bijeenkomst m.b.t. de 
beoogde woningbouwplannen in de gemeente De Bilt. De gemeente heeft op deze avond het 
startsein gegeven voor concrete nieuwbouwplannen in de gemeente, door een luisterend oor te 
bieden voor de gevoelens en argumenten van een aantal bewoners die hiervoor was uitgenodigd. 

Frank Mulder en Ad Vrijsen waren daarbij aanwezig en doen verslag van de bijeenkomst. Details 
hiervan zijn te vinden in de handout presentatie. 

Aansluitend vindt een discussie omtrent dit thema plaats met als conclusie dat: 

 Er nog veel onduidelijkheden zijn 
 Er behoefte is aan een belangenvereniging voor de bewoners in Maartensdijk Zuid. 

 

3. Mogelijkheid tot aanmelding voor bewonersvereniging 

De aanwezigen krijgen de mogelijkheid tot aanmelden voor de bewonersvereniging.  

In totaal schrijven 27 bewoners (verschillende adressen) zich in als lid.  

Lidmaatschap is vooralsnog zonder contributie. 
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De bewoners die een bericht van verhindering gestuurd hebben zullen benaderd worden en in de 
gelegenheid gesteld worden om lid te worden. In principe staat het lidmaatschap open voor alle 
meerderjarige bewoners in de straten Havikskruid, Vogelwikke en Planetenlaan te Maartensdijk. 

 

4. Kandidaatstelling en benoeming bestuursleden 

Als kandidaat bestuursleden voor de vereniging stellen zich verkiesbaar: 

 Frank Mulder   voor de rol van voorzitter 
 Ad Vrijsen   voor de rol van secretaris 
 Laura van Esveld-Franken  voor de rol van penningmeester 
 Jan Jaap van Dijke   voor de rol van algemeen lid 
 Marjolein Paumen   voor de rol van algemeen lid 

Alle vijf de kandidaten worden unaniem gekozen. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

 


