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Concept 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016 

 
Aanwezig: Er waren 27 aanwezigen,  

waarbij 4 gasten:  namens de gemeente Rheden 
                        Tim van den Bor, Jurgen Thijsen en Jenny Bosveld 
      en namens Radar Uitvoering Oost 
               Dorette van Lieshout 

  2 leden hebben zich afgemeld 
 

Verslag: Martin van Gessel 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 

1.  Opening en mededelingen 
Om half acht opent Jan Hulsing de vergadering en heet eenieder welkom.  
Jan Hulsing leidt als interim-voorzitter de vergadering en geeft een korte toelichting op 
de agenda.  
 

2.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2015 
Het verslag is ter vergadering uitgereikt. 
Er zijn geen tekstuele op- en/of aanmerkingen gemaakt.  
Het verslag wordt hiermee vastgesteld  

 

3. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag is ter vergadering uitgereikt en was tevoren beschikbaar op onze 
webpagina. 
Het jaarverslag wordt zonder vragen en op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 
4. Financieel jaarverslag 2015  

De betreffende stukken zijn ter vergadering uitgereikt. 
De penningmeester geeft een korte toelichting bij het financieel jaarverslag c.q. de 
balansrekening: Er wordt met name ingegaan op de financiering van de AED-
voorziening.  Er is een (herhaalde) subsidie-aanvraag bij de gemeente gedaan.  
Martin van Gessel meldt dat navraag bij de gemeente nu/uiteindelijk geresulteerd heeft 
in een recente brief met de melding dat onze aanvraag niet gehonoreerd wordt. Dit 
omdat de AED-voorziening niet binnen de doelstelling van de subsidieregling 
‘samenlevingsbeleid’ valt en omdat het beleid van de gemeente Rheden uitgaat van de 
brandweer als ‘first responder’ bij hartfalen-meldingen. Naar aanleiding van de brief 
heeft het bestuur besloten om tegen deze beslissing bezwaar te maken omdat we het 
onlogisch vinden t.o.v. het handelen tot nu toe van de gemeente (er is vorig jaar wel een 
subsidie toegekend) en mede omdat we weinig vertrouwen hebben in het tijdig ter 
plekke zijn van de brandweer bij een hart-calamiteit. Afgesproken wordt om de uitkomst 
van dit bezwaar af te wachten en op basis hiervan in de volgende ALV tot een nader 
bekostigingsvoorstel te komen. 

 
5. Verslag commissie kascontrole 

De kascommissie bestaande uit de heer Jan van den Enk en mevrouw Lenie Quint heeft 
de financiële administratie gecontroleerd.  
Op grond van de constatering dat de financiën via de aangeleverde stukken goed en 
traceerbaar waren verantwoord stellen zij voor het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieël beleid in 2015. 
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De vergadering gaat hiermee middels applaus akkoord. De voorzitter dankt de 
commissie voor het uitgevoerde werk. 

 
6. Verkiezing commissie kascontrole 

Voor de nieuwe kascommissie zijn beschikbaar gevonden en door de vergadering 
gekozen verklaard; mevrouw Lenie Quint en de heer Berry Eskes met als reserve de 
heer Henk Rust 

 
7. Begroting 2016 en contributie 2016 

De begroting is ter vergadering uitgereikt. 
De penningmeester (Rob Lammerts) stelt ter toelichting dat:  
• de inkomsten uit contributie geschat worden op €.1350,-. bij een verwacht ledental 

van 270 gedurende het jaar 2016   
• er wederom een communicatie-subsidie à € 700 gevraagd (en hopelijk gekregen) 

wordt bij de gemeente Rheden,  
• dat ook voor de AED-kosten weer € 600,- subsidie verkregen zal worden 
• er meerkosten zijn door verhoogde bankkosten en website-kosten en door de kosten 

voor trainingen ‘reanimatie en AED-gebruik’. 
Bij de verwachte subsidie-toekenningen door de gemeente kan de contributie op € 5,-  
gehandhaafd worden.  
 
De begroting voor 2016 wordt met algemene instemming  goedgekeurd.  

 
8. Bestuursmutaties  

Volgens rooster zijn aftredend Bea Waterborg en Jan Hulsing  
Bert de Ruiter heeft, eerder in dit verenigingsjaar, na ongeveer 20 jaar zijn bestuurs-
lidnaatschap neergelegd en is dan ook niet herkiesbaar.  
Cindy van de Meerendonk heeft vanwege drukke persoonlijke omstandigheden besloten 
haar bestuurslidmaatschap nu te beëindigen 
Bea Waterborg en Jan Hulsing worden herkozen. 
Het bestuur is hiermee teruggelopen naar 6 leden. Versterking is dus zeer gewenst. 
Daarnaast blijft het zoeken naar een nieuwe formele voorzitter. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen andere onderwerpen aan de orde gesteld. 

 
10. Rondvraag 

- Henk Rust vraagt aandacht voor het slecht begaanbare voetpad richting de  
      Kerkhorst/ Bockhorstweg. 
      Daarnaast wijst hij op de herhaalde rotzooi op de parkeerstrook aan de  
      Van Rensselaerweg ter hoogte van Intrapec. Hij vermoedt dat dat gebeurd bij het 
      dealen daar ter plekke. Weghalen van de parkeerstrook zou het probleem op 
      kunnen lossen. Naar zijn zeggen ziet de politie dit ook wel zitten 
- Lenie Quint vraagt aandacht voor de verkeersoverlast die ontstaat door het parkeren 
      op de verkeerssluis bij de school. De doorgang wordt hierdoor heel krap. 
- Berry Eskes attendeert op een artikel in de Gelderlander en de Regiobode over het 

mogelijk toestaan van vervuilende bedrijven op het industrieterrein direct achter de 
Dorpsweg. Piet Nicolaï zegt hierover vandaag contact te hebben gehad met de 
gemeente en dat daar gesteld is dat het ter tafel liggende voorstel een bestendiging 
van de huidige beleidsmodus is. Ook het vestigingsbeleid blijft onveranderd. Een en 
ander is niet bedoeld om daarin iets te wijzigen. 

- Lia Bodt maakt gewag van het slechte onderhoud van de wandelpaden van het 
‘Spankerens Ommetje’. Piet Nicolaï  stelt dat het hierbij met name gaat om stukken 
die onder het beheer van het Waterschap vallen. Vanuit de wandelpaden-
onderhoudsgroep is hierop geageerd maar een en ander schijnt maken te hebben 
met maaiverordeningen in de ‘flora en fauna wet’. 

- Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er een namenlijstje bekend gemaakt kan 
worden van de Spankerense AED-geautoriseerden. Kitty de Boer (AED-coördinatie) 
stelt dat dit niet mogelijk is op grond van bepalingen in privacy-wetgeving. Wanneer 
er een hulpvraag via 112 wordt gedaan dan wordt door de 112-centralist herekend 
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waar de beller woont en worden de gekwalificeerde AED-hulpverleners in de directe 
omving gewaarschuwd/opgeroepen. 

 
Voortgang Dorpsplan  

 

Conform afspraken uit het verleden is bespreking van de stand van zaken m.b.t. de 
voortgang van het Dorpsplan een apart agendapunt bij de algemene ledenvergadering. 
Hierbij zijn in principe alle Spankenaren, wel of geen lid van de belangenvereniging,  
welkom. Daarom is dit gesprekpunt buiten de vergader-orde van de algemene 
ledenvergadering geprogrammeerd. 
Het BS-bestuur evalueert met een zekere regelmaat de voortgang van de Dorpsplan- 
realisatie. 
De stand van zaken wordt door Piet Nicolaï toegelicht aan de hand van een stand-van- 
zaken-tabel. In dit verband was in het afgelopen jaar de totstandbrenging door de 
gemeente van een nieuwe structuurvisie toonzettend voor de verdere voortgang van de 
realisatie van ons Dorpsplan. Ons Dorpsplan bepaalde de insteek voor de structuurvisie. 
 
Er is aan de hand van de opbrengsten van buurtbijeenkomsten en de reacties op de 
structuurvisie-enquête, ingezoomd op een 4-tal hoofdthema’s: Wonen, Openbare ruimte, 
Verkeer en Voorzieningen&recreatie.  De vragen ‘waar moeten de accenten liggen?’, 
‘wat is realiseerbaar?’ en ‘hoe kan dit (samen) opgepakt worden?’ stonden centraal.   
Met de uitkomsten van een discussie-bijeenkomst in september j.l. over een concept-
versie is de inhoud daarvan vervolmaakt tot een versie die naar de gemeenteraad is 
gegaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot beleid en acties waar we als Spankerense 
bevolking mee vooruit komen naar 2030. Het gaat dan o.a. over de verkeersveiligheid 
op de Zutphensestraatweg, de inrichting van het gebied tussen IJsselstein en de sluis en 
over ontsluiting van Spankeren via een aanpassing van de Edybrug.  
Zoals bekend zijn snelheidsbeperkende maatregelen op de Zutphensestraatweg/N348 
een twistpunt tussen gemeente en provincie. Het bestuur hoopt op een doorbraak in 
2016. 
M.b.t. tot de aanpassing van de Edybrug zijn de realisatieplannen in ver gevorderd 
stadium. Een en ander wordt in het kader van het Traverseplan uitgevoerd. Over de 
daarbij behorende vormgeving van de entree van ons dorp (Kanaaldijk) komt er overleg 
tussen het BS-bestuur en gemeente 
De veronderstelde vervanging/vernieuwing van de riolering van de Dorpsweg is op 
afzienbare termijn niet aan de orde, zo is door de beleidsmensen van de gemeente 
gesteld. Dat betekent vooralsnog dat er ook een streep komt door een grootschalige 
herinrichting van de Dorpsweg. 
Er komt wel een onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van het Dorpshuis. 
Daarbij wordt in ieder geval de huisvesting van het Spankerens archief betrokken. 
Het thema ‘openbare orde en veiligheid’ krijgt invulling via het initiatief  om te komen tot 
een ‘WhatsApp-buurtpreventie in Spankeren. Op dinsdag 26 januari 2016 heeft de 
politie een presentatie verzorgd over veiligheid in en om de woning en over de veiligheid 
in Spankeren als dorp. Er waren daarbij ca. 35 dorpsgenoten aanwezig. Ook Marlijn 
Bijker (gemeente Rheden: beleids-medewerker openbare orde en veiligheid) en Dorette 
van Lieshout (medewerker van Radar Uitvoering Oost, de nieuwe organisatie voor 
welzijnszorg in de gemeente Rheden) waren aanwezig en hebben zich voorgesteld. De 
bijeenkomst was prima. Er is geïnventariseerd wie er belangstelling had voor de op te 
richten WhatsApp-groep buurtpreventie. Dat was een aanmerkelijk aantal. Het initiatief 
wordt dan ook in 2016 uitgewerkt. 

 
 
Pauze 

Niets meer aan de orde zijnde worden de besprekingen afgesloten.  
De aanwezigen werden uitgenodigd om op kosten van de Belangenvereniging een 
drankje te gebruiken. 
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Thema:  ‘Ik buurt mee !’ 

Door Jurgen Thijssen (van de gemeente Rheden) werd het nieuwe buurtplan voor 
Spankeren gepresenteerd. Kort en krachtig belichte hij de verschillende aspecten van dit 
plan. Het buurtplan behelst een beschrijving op hoofdpunten van initiatieven en 
activiteiten die op korte termijn voor Spankeren belangrijk zijn. Zo wordt er gewag 
gemaakt van de plaatsing van zogenaamde ‘Julie palen’ waarmee de aansluiting van het 
schoolplein op de Dorpsweg meer herkenbaar wordt gemaakt. Bij de school aan de 
Geitenbergweg zijn zulke palen al in gebruik. Daarnaast kwam de rol van instanties als 
‘Radar Uitvoering’ (met Dorette van Lieshout als ‘krachtcoach”), ‘buurtbeheer’ (met Tim 
van den Bor als ‘gastheer’), ‘Vivare’ en het ‘Team Toezicht & Handhaving’ voor het 
voetlicht.  
De reacties op het betoog van Jurgen Thijssen maakte duidelijk dat er twijfel is over de 
voortvarendheid waarmee de gemeente een en ander in gang zal zetten en/of uit zal 
voeren.  
Het buurtplan is te bekijken op de website van de Belangenvereniging. 

  
 


