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AVN	  	  
Verslag	  jaarvergadering	  11	  april	  2015	  
	  
Aanwezig:	  41	  personen	  incl.	  bestuur	  	  
Locatie:	  Bergkerk,	  Daal	  en	  Bergselaan,	  Den	  Haag	  	  
	  
Opening	  
Voorzitter	  Maarten	  Smies	  opent	  om	  10.37uur	  en	  heet	  eenieder	  van	  harte	  welkom.	  Een	  
speciaal	  welkom	  aan	  oud-‐voorzitter	  Frits	  Prillevitz.	  
	  
Mededelingen	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
De	  secretaris	  heeft	  twee	  afmeldingen	  ontvangen	  van	  Andre	  Smit	  en	  Joke	  Scheeres	  
Er	  zijn	  ook	  extra	  mensen	  binnengekomen,	  die	  zich	  niet	  hadden	  aangemeld.	  De	  koster	  
had	  gelukkig	  mogelijkheid	  om	  de	  lunch	  uit	  te	  breiden.	  
	  
Notulen	  vorige	  vergadering	  
Leon	  van	  den	  Berg	  laat	  weten	  dat	  op	  pagina	  4	  bij	  Buytenpark	  Zoetermeer	  staat	  dat	  de	  
zaak	  van	  Snowworld	  bij	  de	  Raad	  van	  State	  ligt.	  Dat	  was	  niet	  Snowworld	  maar	  de	  
uitplaatsing	  van	  het	  siertuinencomplex.	  
Bas	  Steenks	  laat	  weten	  dat	  op	  pagina	  4	  bij	  Boomzaken	  een	  fout	  staat.	  “Sliedrecht	  moet	  
Schiedam	  zijn”	  
Ian	  de	  Jong	  vraagt	  of	  het	  gelukt	  is	  om	  artikelen	  uit	  Haagwinde	  door	  te	  plaatsen	  in	  
regionale	  krantjes.	  Dat	  is	  niet	  het	  geval.	  Leon	  van	  den	  Berg	  excuseert	  zich	  voor	  het	  niet	  
uitvoeren.	  Het	  lag	  op	  zijn	  bordje.	  
Adri	  Remeeus	  meldt	  n.a.v.	  pag	  3	  Scheveningen	  Haven	  dat	  de	  HTM	  erover	  denkt	  om	  toch	  
een	  tramverbinding	  aan	  te	  leggen	  langs	  de	  groene	  berm	  van	  de	  Houtrustweg.	  
Jos	  antwoordt	  dat	  de	  ideeën	  weer	  aan	  alle	  kanten	  aan	  het	  veranderen	  zijn,	  maar	  de	  HTM	  
wacht	  eerst	  tot	  de	  woningbouwplannen	  concreet	  zijn.	  En	  die	  liggen	  momenteel	  stil.	  
	  
	  
Jaarverslag	  portefeuillehouders	  
Voorzitter	  geeft	  het	  woord	  aan	  de	  portefeuillehouders	  voor	  een	  laatste	  update	  van	  de	  
onderwerpen.	  
	  
Scheveningen	  Haven	  
Jos	  Verhoeff	  meldt:	  De	  ontwikkelingen	  rommelen	  weer	  van	  alle	  kanten.	  Door	  het	  
aantreden	  van	  wethouder	  Wijsmuller	  van	  de	  Haagse	  Stadspartij	  is	  de	  hoge	  hoteltoren	  
definitief	  niet	  door	  gegaan.	  Op	  dit	  moment	  is	  er,	  onder	  invloed	  van	  enkele	  kleine	  
partijen,	  weer	  sprake	  om	  de	  havenactiviteiten	  te	  industrialiseren.	  
	  
Ockenburgh	  
Jos	  Verhoeff	  meldt:	  De	  uitschrijving	  voor	  investeerder	  in	  Ockenburgh	  is	  uitgelopen	  op	  
een	  terugtrekking	  van	  recreatieconcern	  Roompot,	  die	  veel	  meer	  ruimte	  wilde	  innemen	  
dan	  de	  locatie	  beschikbaar	  had.	  	  Op	  dit	  moment	  is	  alleen	  Plan	  B	  in	  de	  running.	  Dat	  is	  een	  
collectief	  van	  plaatselijke	  belangenpartijen	  en	  ondernemers.	  	  Er	  wordt	  nog	  
onderhandeld	  met	  de	  gemeente.	  De	  gemeente	  is	  bang	  dat	  het	  geen	  consistente	  groep	  
blijkt	  te	  zijn.	  Daarom	  opereert	  de	  gemeente	  heel	  voorzichtig	  met	  toezeggingen	  en	  
definitieve	  afspraken.	  
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Kijkduin,	  	  
Jos	  Verhoeff	  meldt	  dat	  het	  bestemmingsplan	  is	  aangenomen.	  De	  groene	  voorstellen	  van	  
de	  AVN	  zijn	  niet	  in	  het	  definitieve	  bestemmingsplan	  meegenomen.	  We	  zijn	  nu	  in	  overleg	  
met	  de	  verschillende	  projectontwikkelaars	  om	  de	  natuurvoorwaarden	  er	  toch	  doorheen	  
te	  krijgen.	  Waaronder	  Atlantic-‐hotel.	  	  
	  
ICC,	  	  
Caroline	  de	  Jong	  meldt	  dat	  het	  project	  bijna	  af	  is.	  Het	  gebouw	  is	  klaar,	  alleen	  de	  groene	  
omgeving	  wordt	  nog	  bijgewerkt.	  De	  groene	  toren	  valt	  toch	  een	  beetje	  tegen	  omdat	  de	  
horizontale	  groene	  bekleding	  niet	  langs	  de	  gehele	  gevel	  is	  geplaatst.	  	  
Bas	  Steenks	  meldt:.	  We	  hadden	  afspraken	  om	  een	  aantal	  platanen	  die	  op	  het	  terrein	  
stonden	  te	  behouden.	  Ze	  waren	  tijdelijk	  opgekuild,	  maar	  zijn	  niet	  meer	  herplaatst	  en	  
staan	  inmiddels	  op	  een	  kluitje	  aan	  de	  voet	  van	  een	  duintje.	  Vraagt	  nog	  om	  aandacht.	  
Over	  het	  algemeen	  is	  er	  heel	  goed	  gecommuniceerd	  met	  de	  ontwikkelaar.	  
	  
Scheveningse	  Bosjes	  
Caroline	  de	  Jong	  meldt:	  Er	  wordt	  een	  parkvisie	  ontwikkeld	  maar	  momenteel	  is	  het	  een	  
beetje	  stil	  rond	  de	  Scheveningse	  Bosjes.	  
Maarten	  Smies:	  De	  AVN	  heeft	  in	  2013	  een	  eigen	  visie	  ontwikkeld.	  De	  ideeën	  uit	  die	  visie	  
zijn	  toen	  integraal	  meegenomen	  in	  de	  ontwikkelideeën	  van	  de	  gemeente.	  Maar	  
inmiddels	  zijn	  er	  weer	  nieuwe	  ideeën	  bij	  DSB.	  We	  moeten	  dus	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  
houden.	  We	  zullen	  een	  herdruk	  laten	  maken	  van	  onze	  visie	  om	  de	  nieuwe	  
gemeenteraadsleden	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen.	  
	  
Nieuwe	  Parklaan	  
Bas	  Steenks:	  Het	  werk	  van	  de	  trambaan	  is	  in	  uitvoering	  en	  goed	  gecommuniceerd	  met	  
wijkverenigingen	  en	  AVN.	  
	  
Groenbeleving	  in	  Duinoord	  
Jaap	  van	  Loenen:	  De	  brochure	  wacht	  op	  uitvoering.	  De	  foto’s	  moeten	  nog	  uitgezocht	  	  en	  
naar	  Aletta	  gestuurd	  worden	  
Mary	  Beuk	  heeft	  geruchten	  gehoord	  dat	  er	  een	  hele	  rij	  populieren	  in	  het	  
Stadhoudersplantsoen	  gekapt	  worden.	  In	  een	  van	  de	  populieren	  heeft	  een	  boomvalk	  zijn	  
nest.	  Frederik	  Hoogerhoud	  weet	  te	  vertellen	  dat	  er	  in	  de	  omgeving	  een	  aantal	  
kunstnesten	  zijn	  geplaatst	  in	  de	  hoop	  dat	  die	  boomvalk	  een	  andere	  broedplek	  gaat	  
zoeken.	  Er	  is	  een	  ontheffing	  aangevraagd	  volgens	  de	  Flora	  en	  faunawet.	  
	  
Noordwestelijk	  hoofdroute	  
Daphne	  Nicolai	  meldt	  dat	  de	  gemeente,	  na	  jarenlang	  een	  grootschalig	  programma	  te	  
hebben	  nagestreefd,	  nu	  is	  overgestapt	  naar	  alleen	  een	  knelpuntenoplossing.	  De	  grote	  
plannen	  zijn	  losgelaten,	  dus	  geen	  tunnel.	  Aanstaande	  14	  april	  biedt	  de	  
bewonersorganisatie	  een	  eigen	  visie	  aan	  de	  wethouder	  aan.	  De	  knelpunten	  voorzien	  ook	  
in	  een	  aantal	  punten	  voor	  verbeterde	  oversteekbaarheid.	  Dat	  wordt	  straks	  uitgewerkt	  .	  
	  
Groen	  Scheveningen	  
Benno	  Smit:	  Alle	  bewonersorganisatie	  in	  Scheveningen	  zijn	  bezig	  met	  een	  eigen	  
wijkbeheerplan	  voor	  Scheveningen.	  De	  link	  met	  de	  AVN	  ligt	  via	  twee	  
portefeuillehouders	  die	  ook	  twee	  wijkverenigingen	  vertegenwoordigen.	  
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Ian	  de	  Jong	  vraagt	  aandacht	  voor	  een	  samenhangende	  visie.	  De	  wethouder	  Financien	  
zegt	  voortdurend	  dat	  er	  niet	  bezuinigd	  wordt	  op	  groen,	  maar	  in	  Scheveningen	  zijn	  er	  
wel	  tekenen	  van	  bezuinigingen	  zichtbaar.	  	  
Maarten	  Smies:	  Wethouder	  Revis	  heeft	  onlangs	  het	  Meerjarenprogramma	  Groen	  
gepresenteerd.	  Daarvoor	  is	  wel	  wat	  meer	  geld	  beschikbaar,	  maar	  het	  achterstallig	  
onderhoud	  slorpt	  een	  groot	  deel	  van	  dit	  budget	  op.	  Op	  dit	  moment	  is	  de	  zorg	  om	  groene	  
kwaliteit	  volop	  in	  de	  aandacht	  bij	  alle	  politieke	  partijen.	  Caroline	  vult	  aan	  dat	  het	  gevaar	  
van	  inhalen	  van	  achterstallig	  onderhoud	  in	  het	  groen	  vaak	  kaalslag	  oplevert.	  
Daphne	  Nicolai	  vindt	  dat	  er	  te	  weinig	  aandacht	  is	  voor	  biodiversiteit.	  Ze	  verzoekt	  de	  AVN	  
om	  meer	  duidelijkheid	  te	  vragen	  aan	  de	  wethouder.	  Dat	  kan	  in	  het	  wethoudersoverleg.	  
Henk	  Wardenaar	  meldt:	  Groen	  Links	  heeft	  een	  nieuwe	  procedurevoorstel	  ingediend	  om	  
meer	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  kapvergunningen	  en	  de	  communicatie	  daarover.	  
Bas	  Steenks	  heeft	  daarover	  contact	  gehad	  met	  Paul	  Boeters	  (groenbeleid).	  De	  gemeente	  
streeft	  ernaar	  om	  alle	  gegevens	  beter	  digitaal	  toegankelijk	  te	  maken.	  Maar	  het	  is	  tot	  op	  
heden	  nog	  niet	  gelukt	  om	  het	  gehele	  document	  op	  te	  vragen	  zodat	  ook	  alle	  burgers	  
inzicht	  hebben	  in	  het	  hoe	  en	  waarom	  van	  een	  kapvergunning.	  Bas	  zelf	  heeft	  een	  
uitzonderingspositie	  en	  krijgt	  de	  vergunning	  op	  verzoek	  toegestuurd.	  
Maarten	  Smies	  onderschrijft	  het	  belang.	  In	  de	  laatste	  raadsvergadering	  is	  er	  een	  
opdracht	  geweest	  om	  transparanter	  te	  communiceren.	  
Eddy	  Delbecque	  meldt	  dat	  veel	  boomkap	  samenhangt	  met	  de	  aanleg	  van	  het	  nieuwe	  
rioleringsstelsel	  van	  de	  stad.	  	  
Maarten	  Smies	  meldt	  dat	  wat	  betreft	  de	  kapplannen	  voor	  populieren	  er	  een	  noodzaak	  is	  
om	  populieren	  die	  aan	  het	  eind	  van	  hun	  leven	  zijn	  nu	  te	  vervangen	  voor	  andere	  bomen.	  	  
Frits	  Prillevitz	  vraagt	  zich	  af	  waar	  de	  AVN	  was	  in	  de	  hele	  discussie	  over	  de	  boomkap	  
Tournooiveld	  en	  Veenkade	  ?	  	  
Maarten	  Smies:	  Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  veel	  partijen	  die	  lawaai	  maken.	  De	  AVN	  doet	  heel	  
veel	  achter	  de	  schermen	  en	  onderhandelt	  in	  het	  voortraject.	  
Joost	  Gieskes:	  Er	  worden	  momenteel	  in	  de	  pers	  (Inge	  Vianen	  GL)	  heel	  veel	  
verdachtmakingen	  over	  bomen	  gedaan	  die	  helemaal	  niet	  kloppen,	  daar	  wil	  de	  AVN	  zich	  
niet	  achter	  scharen.	  We	  moeten	  wel	  eerlijk	  blijven	  in	  onze	  kritiek.	  	  
Maarten	  Smies	  meldt	  dat	  hij	  binnenkort	  een	  gesprek	  met	  Inge	  Vianen	  heeft	  om	  te	  horen	  
wat	  de	  match	  kan	  zijn	  met	  de	  AVN.	  
	  
Beheerplan	  Arendsdorp	  Oostduin	  	  
Joost	  Gieskes	  meldt	  dat	  de	  gemeente	  goed	  heeft	  geluisterd	  naar	  de	  adviezen	  van	  de	  AVN.	  
	  
Oosterbeek.	  	  
Joost	  Gieskes	  meldt	  dat	  de	  AVN	  tot	  op	  heden	  goed	  	  heeft	  gescoord	  met	  de	  oude	  
eikenlanen.	  De	  oude	  bomen	  zouden	  oorspronkelijk	  allemaal	  gekapt	  worden.	  Dat	  gaat	  
voorlopig	  niet	  door.	  
Maarten	  Smies:	  Oosterbeek	  is	  een	  Rijksmonument,	  derhalve	  wordt	  het	  restauratieplan	  
getoetst	  aan	  meer	  technische	  dan	  groene	  zaken.	  Bij	  de	  Rijksdienst	  voor	  het	  Cultureel	  
Erfgoed	  zitten	  mensen	  die	  denken	  dat	  een	  parkbos	  op	  dezelfde	  manier	  kan	  worden	  
gerestaureerd	  als	  een	  gebouw.	  De	  gemeente	  heeft	  rekening	  te	  houden	  met	  die	  
meningen.	  Het	  is	  goed	  dat	  de	  AVN	  als	  officiële	  gesprekspartner	  voortdurend	  een	  
pleidooi	  houdt	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  natuur	  in	  het	  bos.	  
Eddy	  Delbecque:	  vraagt	  zich	  af	  of	  er	  een	  relatie	  ligt	  tussen	  het	  onderhoudsplan	  van	  
Oosterbeek	  en	  Marlot	  ?	  



	   4	  

Joost	  Gieskes	  laat	  weten	  dat	  hij	  daar	  wel	  een	  antwoord	  op	  heeft,	  maar	  dat	  zou	  te	  lang	  
duren	  voor	  deze	  bijeenkomst.	  Die	  uitleg	  kan	  wel	  op	  een	  ander	  moment.	  
	  
Buitenpark	  Zoetermeer	  
Leon	  van	  den	  Berg	  meldt	  dat	  de	  Raad	  van	  Staten	  de	  bezwaren	  van	  het	  Kwaliteitsteam	  
Buitenpark	  niet	  ontvankelijk	  heeft	  verklaard.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  een	  zienswijze	  m.b.t.	  
het	  bestemmingsplan	  Snowworld	  gemaakt	  dat	  31	  maart	  2015	  is	  ingeleverd.	  De	  focus	  ligt	  
nu	  op	  de	  gemeenteraad	  die	  zijn	  politieke	  mening	  laat	  sturen	  door	  een	  betrekkelijk	  kleine	  
ondernemer.	  
	  
Nieuwe	  Driemanspolder	  	  
Leon	  van	  den	  Berg	  meldt:	  De	  AVN	  is	  niet	  direct	  bij	  betrokken	  geweest	  bij	  dit	  project	  voor	  
nieuwe	  natuurontwikkeling.	  De	  uitvoering	  is	  in	  handen	  van	  het	  Hoogheemraadschap	  
van	  Rijnland,	  maar	  het	  toekomstige	  onderhoud	  zal	  door	  de	  gemeente	  Zoetermeer	  
worden	  uitgevoerd.	  Leon	  vreest	  dat	  dit	  problemen	  gaat	  opleveren.	  
	  
Vogelbeschermingsprojecten	  
Frederik	  Hoogerhoud	  kaart	  aan	  dat	  er	  heel	  veel	  nest-‐	  en	  rustgelegenheid	  is	  verwijderd	  
voor	  grondbroedende	  vogels	  bij	  het	  plegen	  van	  achterstallig	  onderhoud	  	  in	  parken	  en	  
wijkgroen.	  We	  moeten	  aandringen	  op	  een	  nieuw	  beleid	  met	  goede	  struikbeplanting.	  
Wil	  van	  der	  Poll	  meldt:	  In	  Mariahoeve	  zijn	  de	  tuinmannen	  van	  de	  private	  
woningcorporaties	  in	  het	  kader	  van	  de	  veiligheid	  ook	  bezig	  met	  kaalslag	  in	  de	  struiken.	  	  
Eddy	  Delbeque	  denkt	  dat	  het	  transparante	  openknippen	  van	  het	  groen	  te	  maken	  heeft	  
met	  de	  bezuinigingen.	  
Adri	  Remeeus	  stelt	  voor	  om	  het	  transparante	  idee	  maar	  los	  te	  laten.	  Die	  struiken	  zijn	  heel	  
belangrijk	  voor	  de	  stadsnatuur	  als	  insecten,	  vlinders,	  vogels	  en	  zoogdieren.	  
	  
Bomen	  
Frits	  Prillevitz	  bevraagt	  Bas	  Steenks	  over	  de	  boomkap	  van	  de	  Veenkade	  en	  
Toussaintkade.	  Dit	  gaat	  politiek	  erg	  opspelen.	  	  
Bas	  steenks	  antwoordt:	  	  Zes	  jaar	  geleden	  heeft	  dit	  al	  eerder	  gespeeld	  aan	  de	  Veenkade.	  
De	  AVN	  heeft	  zich	  toen	  goed	  verdiept	  in	  een	  alternatieve	  oplossing.	  Daar	  was	  ook	  de	  
gemeente	  voorstander	  van.	  De	  oplossing	  zou	  alleen	  kunnen	  als	  de	  vaarten	  aan	  
weerskanten	  een	  halve	  meter	  smaller	  zouden	  worden,	  maar	  dat	  was	  onacceptabel	  voor	  
het	  Hoogheemraadsschap	  van	  Delfland	  i.v.m.	  de	  noodzakelijke	  waterafvoer.	  De	  bomen	  
zijn	  inmiddels	  al	  wat	  minder	  in	  kwaliteit.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  huidige	  bomen.	  Er	  zou	  
heel	  veel	  meer	  budget	  nodig	  zijn	  om	  ze	  toch	  te	  redden.	  De	  AVN	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  
een	  goede	  vernieuwing	  van	  bomen	  te	  accepteren.	  Het	  is	  jammer	  van	  de	  huidige	  
volwassen	  bomen,	  maar	  binnen	  een	  paar	  jaar	  vormen	  de	  nieuwe	  bomen	  weer	  een	  
prachtig	  ensemble.	  	  
Frits	  Prillevitz	  vraagt	  of	  de	  AVN	  een	  persbericht	  wil	  uitsturen	  over	  die	  mening	  omdat	  dit	  
politiek	  zeer	  actueel	  is.	  	  
	  
Vanuit	  het	  publiek	  is	  er	  spontaan	  applaus	  voor	  de	  inzet	  van	  Bas	  Steenks.
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Jaarverslag	  Algemene	  deel	  
	  
Maarten	  Smies	  behandelt	  het	  jaarverslag	  algemene	  deel	  puntsgewijs.	  
Afgelopen	  jaar	  heeft	  de	  AVN	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  een	  symposium	  Biodiversiteit.	  
Eddy	  Delbecque	  vraagt	  of	  er	  een	  verslag	  is	  van	  het	  symposium	  Biodiversiteit.	  	  
Aletta	  de	  Ruiter	  meldt	  dat	  dat	  op	  de	  website	  www.avn.nl	  te	  vinden	  is.	  
	  
Haagwinde:	  De	  inhoud	  verschuift	  met	  de	  tijd,	  dat	  maakt	  het	  blad	  afwisselend	  en	  
verhoogd	  de	  leesbaarheid.	  De	  constante	  goede	  kwaliteit	  van	  het	  blad	  is	  te	  danken	  aan	  de	  
inzet	  van	  eindredacteur	  Aletta	  de	  Ruiter.	  Applaus	  voor	  Haagwinde.	  
Eddy	  Delbecque	  wil	  graag	  de	  kwaliteit	  van	  de	  inhoud	  behouden.	  We	  moeten	  niet	  gaan	  
populariseren	  zoals	  bij	  het	  blad	  van	  Natuurmonumenten.	  Maarten	  verzekert	  hem	  dat	  de	  
AVN	  niet	  aan	  kwaliteit	  wil	  inboeten	  maar	  wel	  de	  vorm	  van	  de	  stukken	  een	  beetje	  wil	  
wijzigen.	  
Maarten	  Smies	  laat	  weten	  dat	  de	  AVN	  fondsen	  wil	  werven	  om	  Haagwinde	  in	  alle	  
wachtkamers	  van	  artsen,	  tandartsen	  en	  ziekenhuizen	  te	  kunnen	  neerleggen.	  Samen	  met	  
de	  folder	  van	  de	  AVN.	  	  
Aletta	  de	  Ruiter	  geeft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  succes	  dat	  in	  het	  Stedelijke	  Groen	  Overleg	  is	  
gescoord.	  De	  aanleg	  van	  een	  mountainbiketrail	  is	  door	  tussenkomst	  van	  HVB	  en	  AVN	  
een	  stuk	  natuurvriendelijker	  geworden.	  Applaus	  vanuit	  de	  zaal.	  
	  
Financieel	  jaarverslag	  
Daphne	  Nicolai	  vindt	  dat	  spaarrekeningen	  weinig	  opleveren.	  Zij	  adviseert	  om	  de	  	  
financiën	  om	  de	  AVN	  beter	  te	  benutten	  door	  ze	  te	  besteden	  aan	  profileren	  van	  de	  
vereniging	  en	  om	  leden	  te	  werven.	  
Maarten	  Smies	  antwoordt:	  We	  zijn	  momenteel	  bezig	  met	  een	  nieuwe	  ledenwerfplan	  
waarbij	  ook	  colportage	  wordt	  toegepast	  wordt.	  	  
Tim	  de	  Frel	  laat	  weten	  dat	  er	  de	  afgelopen	  jaren	  op	  verschillende	  manieren	  folders	  zijn	  
verspreid,	  maar	  dat	  dit	  geen	  nieuwe	  leden	  oplevert.	  We	  hopen	  nu	  dat	  colportage	  via	  huis	  
aan	  huisbenadering	  meer	  oplevert.	  
Daphne	  Nicolai	  wil	  graag	  een	  reclamespot	  op	  TV-‐west.	  	  
Tim	  de	  Frel:	  We	  hebben	  een	  poosje	  geleden	  veel	  aandacht	  gegeven	  aan	  Radio	  West,	  maar	  
dat	  heeft	  niks	  opgeleverd.	  	  
Mary	  Beuk	  ziet	  op	  de	  begroting	  een	  bedrag	  van	  28.000	  euro	  aan	  PR	  staan.	  Er	  zijn	  dus	  al	  
plannen.	  
	  
Verslag	  Kascommissie	  
Bij	  afwezigheid	  van	  de	  	  kascommissie	  leest	  penningmeester	  Frits	  van	  den	  Boogaard	  	  het	  
verslag	  voor.	  Zij	  gaan	  akkoord	  met	  het	  gevoerde	  financiële	  beleid	  en	  adviseren	  de	  ALV	  
om	  de	  jaarrekening	  goed	  te	  keuren.	  	  
Dat	  gebeurt	  bij	  acclamatie	  
	  
Verkiezing	  bestuur	  	  
Voorzitter	  laat	  weten	  dat	  er	  volgens	  het	  rooster	  van	  aftreden	  twee	  bestuursleden	  
aftreden	  en	  weer	  herkiesbaar	  zijn.	  Te	  weten:	  Tim	  de	  Frel	  en	  Frits	  van	  den	  Boogaard.	  De	  
ALV	  geeft	  haar	  akkoord	  bij	  acclamatie.	  
Voorzitter	  stelt	  Joske	  Wardenaar	  voor	  als	  nieuw	  bestuurslid	  van	  de	  AVN.	  Joske	  wordt	  bij	  
acclamatie	  verkozen	  en	  van	  harte	  welkom	  geheten	  binnen	  het	  bestuur.	  Voorzitter	  prijst	  
zich	  gelukkig	  dat	  daarmee	  de	  gemiddelde	  leeftijd	  binnen	  het	  bestuur	  fors	  gedaald	  is.	  
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Verkiezing	  kascommissie	  
Andre	  Smit	  treedt	  na	  twee	  termijnen	  van	  twee	  jaar	  af	  als	  lid	  van	  de	  Kascommissie.	  
Rob	  de	  Jong	  heeft	  zich	  kandidaat	  gesteld	  en	  wordt	  bij	  acclamatie	  gekozen.	  
	  
Begroting	  2015	  
Caroline	  de	  Jong:	  Hoe	  denkt	  het	  bestuur	  het	  grote	  bedrag	  aan	  PR	  te	  besteden?	  
Maarten	  Smies	  laat	  weten	  dat	  er	  inmiddels	  een	  nieuw	  AVN-‐beleidsplan	  beschikbaar	  is	  
waarin	  een	  voorstel	  voor	  PR	  staat	  beschreven.	  Het	  beleidsplan	  is	  beschikbaar	  op	  de	  
website	  van	  de	  AVN.	  Het	  telt	  27	  pagina’s	  en	  heeft	  de	  status	  van	  een	  intern	  
werkdocument.	  Daarom	  is	  het	  ook	  niet	  ter	  bespreking	  gelegd	  op	  de	  ALV.	  
Eddy	  Delbecque	  vraagt	  hoe	  de	  AVN	  haar	  doelgroep	  denkt	  te	  bereiken.	  
Dhr	  Hermkes	  adviseert	  om	  naar	  de	  bevolkingsopbouw	  in	  de	  wijken	  te	  kijken.	  Richt	  je	  
naar	  een	  bepaalde	  doelgroep	  en	  kijk	  uit	  dat	  je	  geen	  geld	  uitgeeft	  aan	  bevolkingsgroepen	  
die	  geen	  binding	  en	  ideeën	  hebben	  bij	  het	  groen.	  
	  
AVN	  beleidsplan	  
Maarten	  Smies	  geeft	  uitleg	  over	  het	  nieuwe	  Beleids	  en	  actieplan	  van	  de	  AVN.	  Naar	  
aanleiding	  van	  de	  eerste	  opzet	  van	  Portefeuillehouder	  Daphne	  Nicolai	  	  heeft	  het	  bestuur	  
afgelopen	  jaar	  een	  werkdocument	  opgesteld.	  Dat	  zal	  binnenkort	  ook	  in	  de	  
portefeuillehoudersvergadering	  behandeld	  worden.	  	  
-‐	  Voorbeeld	  van	  een	  actie	  is	  de	  PR	  in	  Wateringse	  Veld	  	  in	  samenwerking	  het	  
bewonersplatform	  Wateringse	  Veld	  en	  de	  vereniging	  Midden	  Delfland.	  Op	  zondag	  31	  
mei	  zal	  er	  een	  excursie	  naar	  Midden	  Delfland	  georganiseerd	  worden.	  Daarin	  is	  ook	  een	  
waterbeestjes-‐speurtocht	  voor	  kinderen	  opgenomen.	  
-‐	  Ook	  de	  cursus	  voor	  portefeuillehouders	  over	  beleidskwesties	  is	  een	  actie..	  
Die	  wordt	  eerst	  gehouden	  voor	  de	  eigen	  PH’s	  en	  kan	  daarna	  dienen	  voor	  als	  cursus	  voor	  
wijkverenigingen.	  
-‐	  Verder	  wordt	  er	  momenteel	  een	  pilotcursus	  voor	  groene	  PH’s	  van	  de	  wijkverenigingen	  
in	  Benoordenhout	  	  opgestart.	  Daarbij	  komt	  de	  kwaliteit	  van	  het	  Groenbeleid	  en	  de	  
Groene	  planologie	  aan	  de	  orde.	  Na	  de	  eerste	  pilot	  kunnen	  ook	  andere	  wijkverenigingen	  
insteken.	  De	  wijken	  die	  een	  nieuwe	  groenvisie	  krijgen	  komen	  achtereenvolgens	  aan	  de	  
beurt.	  
	  
Rondvraag	  
Frits	  Prillevitz:	  Zijn	  er	  al	  plannen	  voor	  de	  viering	  van	  het	  volgende	  jubileum	  90	  jaar.	  
Maarten	  Smies	  antwoordt	  dat	  die	  er	  zijn,	  maar	  dat	  we	  daar	  nog	  niet	  over	  communiceren.	  
Caroline	  de	  Jong	  meldt	  dat	  de	  kapvergunningen	  bij	  de	  omgevingsvergunningen	  op	  de	  
gemeentewebsite	  staan	  en	  als	  je	  daar	  op	  doorklikt	  je	  meer	  informatie	  over	  de	  
vergunning	  kunt	  downloaden..	  
Mary	  Beuk	  vraagt	  aandacht	  voor	  vertikaal	  groen.	  Bij	  het	  Nutshuis	  is	  de	  parkeergarage	  
aan	  de	  tuinzijde	  in	  het	  vertikaal	  groen	  gezet.	  Dit	  is	  een	  prachtig	  voorbeeld	  voor	  de	  stad,	  	  
Daphne	  Nicolai:	  Het	  Meerjarenprogramma	  Groen	  is	  zonder	  participatie	  van	  de	  
wijkverenigingen	  vastgesteld.	  Daphne	  wil	  dat	  de	  AVN	  zich	  inspant	  dat	  de	  transparantie	  
beter	  wordt.	  Aletta	  de	  Ruiter	  laat	  weten	  dat	  de	  AVN	  in	  staat	  was	  om	  een	  zienswijze	  en	  
een	  inspraak	  samen	  te	  stellen	  uit	  de	  openbare	  stukken	  van	  de	  gemeenteraad.	  Dat	  
kunnen	  wijkverenigingen	  ook	  doen.	  Daphne	  bedoelt	  echter	  een	  samenspraakronde	  in	  
het	  voortraject.	  
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Maarten	  Smies	  laat	  weten	  dat	  de	  AVN	  veel	  aandacht	  heeft	  gegeven	  aan	  het	  MJP	  Groen	  en	  
goede	  interactie	  heeft	  gehad	  met	  de	  politieke	  partijen.	  
Henk	  Wardenaar	  wil	  weten	  wat	  er	  terecht	  is	  gekomen	  	  van	  de	  samenwerking	  met	  andere	  
groene	  verenigingen.	  Aletta	  de	  Ruiter	  verwijst	  naar	  pagina	  12	  van	  het	  portefeuille-‐
houdersverslag.	  
	  
Sluiting	  
Voorzitter	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  aandacht	  en	  sluit	  om	  12.05	  uur	  de	  
vergadering.	  
	  
Lunch	  12.00	  –	  12.30	  uur	  
Inmiddels	  heeft	  de	  koster	  van	  de	  kerk	  een	  lunch	  klaargezet	  met	  soep,	  broodjes,	  
koffie/thee	  en	  soesjes.	  
	  
Brainstorm	  
Na	  de	  lunch	  volgt	  een	  interactieve	  brainstorm,	  waarbij	  de	  aanwezigen	  wordt	  gevraagd	  
hun	  mening	  te	  geven	  over	  vier	  actuele	  groenonderwerpen.	  
	  
Presentatie	  
Daarna	  zal	  Maarten	  Smies	  een	  presentatie	  geven	  over	  zijn	  evaluatie	  van	  het	  
Groenbeleidsplan	  Groen	  kleurt	  de	  Stad	  dat	  de	  AVN	  binnenkort	  aan	  de	  gemeente	  zal	  
presenteren.	  


