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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 maart 2018 
 
Voorzitter Anneke Dirkx verwelkomt 26 aanwezigen, onder wie de sprekers van deze avond: 
Elger Snikkenburg en Dave Hofmans. 
Beide heren weten, alsof dit gezamenlijk optreden hun dagelijks werk is, hun gehoor een uur lang 
uitstekend te boeien. 
Elger belicht de – al weer oudere- hybride: de auto die zichzelf oplaadt maar bij een lege accu 
terugvalt op benzine, een ideaal vervoermiddel als je familie in Frankrijk woont in een stad met weinig 
laadpalen….. 
Anderzijds: de motoren zijn complex en derhalve kwetsbaar, een tweedehands aankoop is riskant. 
Dave promoot zijn Tesla, ‘wonder op wielen’ uit het brein van Elon Musk. 
De actieradius neemt nog steeds toe, de laadtijd is bij 80% capaciteit slechts 40 minuten. 
De groeiende populariteit gaat hand in hand met de beschikbaarheid van laadpalen. 
Alkmaar telt er momenteel 122, onze wijk 8. 
Wie een laadpaal op eigen grond installeert, gebruikt eigen stroom. 
Voor plaatsing in de ‘publieke ruimte’is toestemming van de Gemeente vereist 
Voorwaarde is dat de aanvrager minimaal 18 uren in Alkmaar woont/werkt. 
Daarbij wordt uitgegaan van 4 auto’s per laadpunt. 
Tesla heeft een eigen netwerk van Supercharges, gratis beschikbaar voor Teslarijders; een pas geeft 
toegang tot elke locatie. 
Gratis opladen, geen onderhoudsbeurten, bij pech ogenblikkelijk ondersteuning, het klinkt te mooi om 
waar te zijn, zij het dat het prijskaartje de aanschaf voorlopig beperkt tot de zakelijke rijders…. 
Dave sluit af met een filmpje, een imponerend staaltje ‘autonoom rijden’, hetgeeen – uiteraard- 
uitloopt op de vraag wie eindverantwoordelijk is. 
 
De voorzitter  bedankt de sprekers met een fles wijn voor hun boeiende schets van realiteit en 
toekomst. 
Hierna wordt de agenda gevolgd. 
 

1. Mededelingen van het bestuur 
-De secretaris meldt als afwezig met kennisgeving: Hans Andela, Loes Beemster,  
 Joop Benard en Karen Fleur. 

             -Nieuw bestuurslid Wiebe den Hartogh stelt zich voor. Het bestuur telt daarmee 8 leden, 
              een meer dan de statuten als minimum voorschrijven! 
             -Nandy Ligthart organiseert met 3 vrijwilligers ( een aftredend) weer de Straatspeeldag. 
               Er is dringend behoefte aan versterking en aan opslagruimte op de voorafgaande avond        
               aan de Beethovensingel-oostzijde. Elger Snikkenburg meldt zich voor de organisatie en is de  
               dag zelf ook beschikbaar. Oproepen verschijnen op Facebook en de website. 
               Daarnaast wordt gesuggereerd De Rank erbij te betrekken. 
 
 
              -Kunst bij de Buren: de voorzitter meldt dat een flink aantal huizen beschikbaar is maar 
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               ‘er kan nog meer bij’. Dat geldt ook voor de kunstenaars, m.n. voor beeldhouwers. 
                Nieuwe elementen dit jaar zijn: 

- Het optreden van de Alkmaarse dichterskring in Het Park  
- ‘Kunst en Kitsch’in de aula van de Nicolaas Beetsschool 
- Een workshop ‘selfies schilderen’voor 2 x 15 kinderen. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen voorstellen tot wijziging of aanvulling. 
 

3. Ingekomen stukken 
De correspondentie met de Gemeente Alkmaar komt onder punt 8 aan de orde. 
 

4.  ad 7: belangenbehartiging 
- De Gemeente heeft toegezegd de afritjes van de trottoirs te herstellen 

en de ‘put’bij de afrit van het restaurant is weer gedicht. 
              ad 8: rondvraag 

- Het water voor de Vomar oogt nog steeds doods. 
Bestuurslid en milieu-expert Maik Passchier brengt –hopelijk- nieuw leven. 
 

5. Financieel verslag 2017 
De penningmeester constateert: de reserves nemen toe door 

- de advertentieopbrengsten 
- stijgende contributieopbrengsten 
- een voordelig saldo van de Run 

 
6. Verslag van de Kascommissie 

Namens de kascommissie rapporteert Joop Benard:  
de boekhouding ziet er verzorgd, gespecificeerd en overzichtelijk uit. De medewerking van de 
penningmeester werd als prettig ervaren. Ondanks behoorlijk spitwerk werden geen 
onduidelijkheden ontdekt. Aan de penningmeester wordt décharge verleend. 
 

7. Benoeming kascommissie 2018 
Joop Bernard tekent bij voor een jaar, Jonne Treur stelt zich beschikbaar. 
 

8. Belangenbehartiging 
a. Verkeerssituatie Beethovensingel: na het weghalen van de drempel op het kruispunt 

Beethovensingel/Bernard Zweersstraat, verzocht het bestuur de Gemeente het kruispunt te 
beveiligen met een zebrapad of – nog liever- als schoolzone in te richten. 
De Gemeente wijst dit af: voor een schoolzone dient het schoolgebouw zichtbaar te zijn 
en een zebra biedt, volgens de Gemeente, slechts ‘schijnveiligheid’. 
Het argument ‘de Beethovensingel is geen drukke weg’ zal het bestuur opnieuw 
aanvechten omdat dit niet geldt tijdens de spits als kinderen oversteken en ouders tegelijk 
een parkeerplaats zoeken, waarbij bovendien De Rank en de Nicolaas Beetsschool 
verschillende begin- en eindtijden hebben. 
 

b. Verbouwing Univé gebouw 
Op 27 december j.l. werd hierover door de betreffende makelaar voorlichting gegeven. 
Het bestuur heeft gevraagd een tweede ronde te organiseren op een passender tijdstip en 
locatie. Tevens is aangeboden bij het regelen van een locatie en verspreiding van flyers 
te bemiddelen maar dit heeft tot nu toe niet tot een concreet voorstel geleid. 
Intussen blijft de onrust aangaande parkeermogelijkheden en verkeersdruk. 
Het bestuur zal hierover naar de Gemeente Alkmaar zijn zorg uitspreken. 
 

9. Rondvraag 
Waardoor ontstond de vervuiling op het pleintje voor de Vomar? 
De Gemeente werd gewaarschuwd maar natuur en tijd doen langzaam hun opruimwerk…. 
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10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur; er volgt nog een gezellig half uur aan de bar. 
 
 
Alkmaar, 5 april 2018      
Miente G. van Halen, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
 
Mw. E Bootsma 
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Mw. E  Burks 
Dhr. D de la Fuente 
Dhr. J Hof 
Mw. R Hof  
Dhr. D Hofmans 
Mw. Y van Giessel 
Mw. S v d Kamer 
Mw. M de Kruif 
Mw. M de Langen 
Mw. N Ligthart 
Mw. L Root 
Mw. C Schippers 
Mw. M Schriek 
Mw. N Schuurman 
Dhr. E Snikkenburg 
Mw. L van ’t Veen 
Dhr. E de Wit 
 
Namens het bestuur 
 
Anneke Dirkx 
Miente van Halen 
Jacques Vlotman 
Joost van Drunen 
Wiebe den Hartogh 
Maik Passchier 
Margaret Sutmuller 
Tinie de Winter 
 
 
 
 


