
Op 25 juni 2018 is in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100 te Voorschoten de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van de Belangenvereniging Krimwijk gehouden. 

Om 20:00uur opende de voorzitter, Dhr Thunissen, de vergadering. Aanwezig waren 16 bewoners 

van de Krimwijk. Voltallige bestuur was aanwezig: Dhr C. Thunnissen (voorzitter), Dhr. S. Dekkinga 

(penningmeester), Dhr. M.Spooren (secretaris a/i). 

Ingekomen stukken 

1. Vraag/antwoord met betrekking brief 29 januari 2018 Verkeersveiligheid. Er is nog geen 

antwoord gekomen vanuit de gemeente Voorschoten. Er is twee maanden geleden de 

gemeente gevraagd waar het  antoord bleef en er volgde bericht dat met ons contact zal 

worden opgenomen. 

2. Drie aanmeldingen voor meedoen met onderzoek verduurzaming wijk. 

Notulen vorige ALV 

Mevrouw Los stelt de vraag of de notulen eerder beschikbaar kunnen worden gesteld. Bestuur gaat 

bekijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de notulen te verspreiden via e-mail. 

Verder geen commentaren en de notulen worden gearresteerd. 

Jaarverslag  

Er zijn geen vragen en commentaren op het jaarverslag. 

Financieel jaarverslag 

De totale uitgaven bedroegen € 165 en er is nog € 83 over van de BBQ. Voorstel van de 

penningmeester is om wel weer contributie te gaan innen om het kasniveau op peil te houden. 

Kascommissie (Dhr. Postuma en Dhr. Zwart) zijn langsgekomen bij dhr. Dekkinga  en hebben 

geconstateerd dat de kas in goede staat is. Wel merken zij op dat de balans af neemt. Voor het 

nieuwe jaar hebben Dhr Postuma en Dhr Stoop zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie. 

Vergadering gaat hiermee akkoord. Het jaarverslag wordt aangenomen en de penningmeester en het 

bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde beleid. 

Verduurzamingsplan 

Er volgt een korte introductie van dit agendapunt door Dhr. Thunissen.  Na de introductie stelt Dhr. 

Stoop een vraag met betrekking tot de toekomstige alternatieven zoals waterstof. Dhr. Stoop vraagt 

ruimte ook voor de alternatieven en niet alles op één project in te zetten. 

Dhr. JJ Huisman geeft een korte presentatie over de haalbaarsheidsscan en geeft een toelichting over 

de stapsgewijze aanpak van SEN: 

a. Starten met normale isolering 

b. Installatie van een hybride waterpomp 

c. Overgaan op groen gas 

Korte discussie over de eventuele geluidsoverlast van de hybride warmtepomp.  



Er volgt nog een korte toelichting over verschillende verduurzamingsinitiatieven in Nederland 

(Pilotproject Ameland  van het Poepgas project). 

Voor het plan voor verduurzaming Krimwijk wordt voorgesteld om de zaak eerst op de rit te krijgen 

en te zorgen voor een voldoend groot aantal deelnemers. 

Het bestuur heeft contact met de Provincie Zuid Holland en hebben vernomen dat er mogelijkheden 

zijn van 50% subsidie voor het Krimwijk initiatief. Inmiddels heeft het bestuur een aanvraag daarvoor 

gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV en tenminste 50 deelnemers. De provincie 

heeft mondeling aangegeven dat het project subsidiewaardig is. De beslissing over de toekenning zal 

tegen eind september beklend zijn. 

Vanuit de vergadering wordt nog opgemerkt dat het heel belangrijk is dat er veel huizen mee gaan 

doen en op te treden als een collectief.  

De vervolgstappen zijn: 

- Maken van het plan van aanpak 

- Samenstellen van de begroting 

Het bestuur vraagt aan de aanwezigen leden fiat voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak 

en vraagt bevestiging om tenminste € 275 bij te dragen aan dit onderzoek. Het minimaal aantal 

deelnemers bedraagt 50.  Op dit moment zijn er drie aanmeldingen binnen. Dit wordt ter stemming 

gebracht in de vergadering. De uitkomst is: 0 tegen, 11 akkoord en 5 neutraal. Daarmee is het de 

uitvoering van het plan van aanpak en € 275 bijdrage aangenomen. 

Begroting 2019 

Met de kanttekening dat er rekening moet worden gehouden bij de uitgaven voor de besteding van 

het verduurzamingsplan, wordt de begroting zonder verder commentaar aangenomen. 

Voorstel statutenwijziging 

Het bestuur stelt voor om in de volgencde wijziging door te voeren in de statuten in art.8, lid 5:  

“Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid van eenmalige 

verlenging. Een volgende verlenging kan slechts worden verleend indien de algemene vergadering 

daartoe besluit met tenminste tweederde meerderheid. Onder een jaar …” 

Het voorstel tot wijziging statuten wordt door de vergadering unaniem aangenomen. De wijziging 

moet nog door een notariële akte worden bekrachtigd. Opmerking vanuit de vergadering om in de 

begroting rekening te houden met de notariële kosten van ongeveer € 600,- 

Bestuursverkiezing 

De bestuursleden Dhr. Dekkinga en Dhr. Spooren (Dhr. Lauret is wegens vertrek naar Australië in 

maart j.l. al afgetreden) treden af en stellen zich niet meer verkiesbaar. De Dhr. Thunnissen is bereid 

gevonden om nog een bestuursperiode bij te tekenen. 



Aan de oproep bij Krimwijkbewoners zich kandidaat te stellen is massaal gehoor gegeven. En hebben 

zich daarvoor de volgende kandidaten aangemeld: 

- Dhr.  B. Weber 

- Dhr. M. Pongers 

- Dhr. W. Schiethart 

- Dhr. H. Wijsman (afwezig en wil geen secratariaatsadres zijn, zal met de voorzitter besproken 

worden) 

De kandidaten worden besproken en unaniem gekozen. 

De vergadering dankt de heren Spooren , Dekkinga en Lauret voor hun jarenlange inzet vanaf 2012 

en zij zwaaien af met applaus van de aanwezigen. 

Krimwijk BBQ 

Ook dit jaar zal er weer een wijkfeest georganiseerd worden, op 13 juli. Opzet zal hetzelfde zijn als 

voorgaande jaren. 

Rondvraag 

- Mevr. Los heeft veel ergernis met betrekking tot het parkeren op met name de hoeken van 

straten en het op de stoep opslaan van bouwmaterialen. Ook het snoeiwerk op de hoeken 

van de straten wordt slecht bijgehouden. 

- Dhr. Stoop stelt dat de Krimwijk niet op de hoogste is gesteld over de werkzaamheden bij het 

Eilandje. De werkzaamheden hebben midden in het broedseizoen plaatsgevonden. 

- Mevr. Leliveld vraagt hoe het zit met de invulling van het plan Veilig en Bewogen 2025. Het 

schijnt dat er meer parkeerplekken gaan komen in de Krimwijk. 

- Dhr. Spooren stelt dat er onvoldoende  wordt gedaan aan het hoge gras/middenberm wat de 

verkeersveiligheid/overzicht niet ten goede komt. De gemeente zal hier wederom op 

aangesproken worden. 

Sluiting 

 

 

 


