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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 16 maart 2017 
 
Voorzitter Anneke Dirkx heet ieder welkom en geeft het woord aan de heer Frank Groot, 
Procesmanager van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
HHNK is een van de 26 waterschappen in Nederland, die onder leiding van dijkgraaf, hoogheemraden 
en gekozen heemraden zorgen voor 

- droge voeten 
- aanwezigheid van voldoende zoet water en bestrijden van overlast 
- zuivering van het rioolwater, functie van o.a. de waterzuivering in onze wijk 

Spreker schetst de ontwikkelingen van deze installatie sinds 1959, die steeds meer worden bepaald 
door milieuwetgeving. Zo mag het overblijvende slib niet meer over landbouwgrond worden 
verspreid. Van steeds grotere invloed is  de werking van bacteriën: door experimenten  met voeding en 
zuurstof bij de zuivering worden in de toekomst cellulose, suikers, bioplastics en biogas gewonnen. 
Het restant slib wordt verbrand. 
Indertijd is sprake geweest van vervanging van de installatie door een revolutionair zuiverings- 
systeem. Het bleek om financiële redenen geen haalbare kaart. 
Niettemin wordt nog steeds nagedacht over nieuwe systemen in de vorm van een veel kleinere 
installatie op het huidige terrein of verplaatsing naar Geesterambacht. 
Van stankoverlast is de laatste jaren gelukkig geen sprake. Wel wijst een van de aanwezigen op een 
hinderlijke zoemtoon. 
Dhr. Groot zal dit - laten- onderzoeken en wijst tenslotte op de mogelijkheid van een excursie. 
De voorzitter bedankt de spreker met een attentie voor zijn boeiend relaas en deelt mee dat in de 
Componist de excursiemogelijkheid zal worden aangeboden. 
 
Hierna wordt de agenda gevolgd: 
 
Mededelingen van het bestuur 

1.  
-bericht van verhindering is ontvangen van de familie Fleur 
-Joost van Drunen, lid van het bestuur sinds  17-11-2016, stelt zich voor . 

             -Miente van Halen meldt de stand van zaken voor ‘Kunst bij de Buren’ op 11 juni: 
              er is subsidie, momenteel zijn 8 locaties beschikbaar met bezetting, daar komen nog een of                 
              twee bij.Gezocht wordt nog naar een bandje voor de jeugd en bezetting voor de dependance       
              van Heliomare. Djembé zal, net als bij de Bergermeer Run de wijk verlevendigen. 
              -Tenslotte wijst Anneke Dirkx op de Buitenspeeldag op 14 juni a.s., altijd een     
              hartverwarmend evenement. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd. 

 
3. Ingekomen stukken’ 

Geen 
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4. Verslag van de Algemen Ledenvergadering van 17 november 2016 
Er zijn geen opmerkingen 

 
5. Financieel jaarverslag 2016 

De penningmeester kan melden dat door licht gestegen contributies, hogere 
advertentieopbrengsten en subsidies voor evenementen het batig saldo is gestegen. 

 
6. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren J. Benard en M. Vos, constateert dat de stukken die 
betrekking hebben op de financële handelingen, de winst- en verliesrekening van 2016 en de 
balans per 31 december 2016, een goed beeld geven van de staat van bezittingen en schulden 
en stelt voor de penningmeester décharge te verlenen. 

 
7. Benoeming kascommissie 2017 

Voorgesteld wordt de heren Benard en Vos ook voor 2017 te benoemen. 
 

8. Aanbod geschiedenislezing van dhr. Hans van den Hogen 
Dhr. v.d.Hogen, (bijna ex) docent opleiding docenten geschiedenis/oudheidkundige 

             stelt voor het Gilgamesh epos te behandelen en daarna ideeën van de aanwezigen te        
             inventariseren. De vergadering reageert enthousiast 
 

9. Belangenbehartiging 
- AZC: Joost van Drunen meldt de volgende bijeenkomst van het omwonendenoverleg op  

21 maart a.s. en geeft een kort verslag: 
De bezetting fluctueert sterk doordat enerzijds statushouders uitstromen maar economische 
vluchtelingen worden uitgezet.  
Veel vrijwilligers zijn inmiddels werkzaam als taalinstructeur. 

- Paardenrotonde: de kunstenaar heeft bezwaar aangetekend, Paul Verbruggen, fractievoorzitter 
PvdA heeft vragen gesteld, toegezegd is dat de bordjes verdwijnen zodra een nieuwe plaats is 
gevonden. 
(Inmiddels zijn de bordjes verhangen…….M) 

- Dhr. Joop Benard vraagt zich af hoe je zoiets zou kunnen voorkomen: wijkbewoners hebben 
aan het kunstwerk meebetaald. Impliceert dat zeggenschap? 
Dit gegeven is niet bekend, de vraag wordt doorgespeeld aan Paul Verbruggen. 

- Dhr. Benard wijst ook op de staat van het plein voor de RBS De Rank en heeft dit bij de 
Gemeente gemeld. De Gemeente noemt dit ‘toelaatbare vervuiling’. 
Er komen meer opmerkingen over vervuiling van de straten. 
Ook wordt gevraagd over meer vuilnisbakken, bijvoorbeeld bij de scholen. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
- De voorzitter wijst op de verschijning van een Vogelboekje van de Bergerhof. 

Verkrijgbaar bij de AKO voor  € 2,-. 
-  Dhr. Joop Benard bepleit plaatsing van enkele waterpunten, op het sportveld en in Het Park 

 t.b.v. de spelende kinderen. Het bestuur komt hierop terug. 
Ook wordt opgemerkt dat de bordjes tegen de meeuwenoverlast te hoog hangen. 
Dit wordt doorgegeven aan de Gemeente. 
 
Voorzitter Anneke Dirkx sluit de vergadering om 21.35 uur en nodigt de aanwezigen uit voor 
een informele voortzetting. 
 
Alkmaar, 31 maart 2017 
Miente G. van Halen 
 
 
Presentielijst 
 



 
 

Geregistreerd bij KvK Alkmaar onder nr. 40634022 

 
Dhr. H. Andela 
Mw. E. Beemster 
Dhr. J. Benard 
Mw. E. Bootsma 
Mw. M. Burgering 
Mw. W. v.d. Feen 
Dhr. D. de la Fuente 

 Dhr. J. van den Hogen 
Mw. J. Holt 
Mw. M. de Kruif 
Dhr. J. Luiyf 

 Dhr. en mw. van der Mark 
Mw. C. Mulder 
Mw. W. Pol 
Dhr. J. de Raadt 
Mw. L. Root 
Mw. J. Schipper 
Mw. N. Schuurman 
Dhr. en mw. Treur 
Mw. L. van ’t Veen 
Dhr. J. Visser 
Dhr. E. de Wit 
 
 
Bestuursleden 
 
Mw. A. Dirkx 
Dhr. M. van Halen 
Dhr. J. Vlotman 
Mw. M.Sutmuller 
Mw. T. de Winter 
Dhr. M. Passchier 
Dhr. J. van Drunen 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
    
 
 

 


