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Notulen ledenvergadering 10 januari 2020 
 
Aanwezig: het bestuur bestaande uit Gezien Leentvaar (voorzitter), Marijke Witteveen 
(secretaris), Trudy van der Meer (penningmeester), Emmy Jorritsma (algemeen bestuurslid), 
Frans van Rijnsoever (algemeen bestuurslid) en 65 belangstellenden. 
Afgemeld: Klaasje en Johan Daan 
 
1. Welkomstwoord door de voorzitter en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en constateert 
een grote opkomst.  
Het afgelopen jaar heeft het Oostrandpark een opknapbeurt gekregen. De bewoners 
moesten de nodige ontberingen doorstaan, maar het resultaat is heel mooi. 
Helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal leden. 
We hebben ook weer nieuwe leden gekregen, een aantal daarvan is aanwezig en 
wordt onder applaus welkom geheten. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld en aan de hand van een uitgebreide 
power-point presentatie (ook op de website te vinden) behandeld. 

2. Financieel overzicht en begroting 2020 
 Het financieel jaaroverzicht toont een positief resultaat van € 248,31. 

Op de begroting staan twee posten voor AED-training en vervanging van de accu van 
het apparaat. Wellicht is een nieuw apparaat nodig en kunnen we daarvoor subsidie 
van de gemeente krijgen. 
Er komt weer een uitnodiging voor een AED-cursus voor nieuwe en bestaande leden. 
Er is geen reden om de contributie te verhogen, deze blijft dus € 15,00 per gezin en € 
10,00 voor alleenwonenden. 

3. Verslag kascontrolecommissie 
Gerard van Kaldekerken en Stan Steijaart hebben de boeken gecontroleerd en in orde 
gevonden, met de complimenten voor de penningmeester. De kascommissie 
adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het over 2019 
gevoerde financiële beleid. Dat gebeurt onder applaus. 
Gerard van Kaldekerken is aftredend en Marie-Françoise de Heij meldt zich aan als 
nieuw lid van de kascontrolecommissie en wordt door de ledenvergadering 
benoemd. 
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4. Werkgroep Infrastructuur Groene ruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling 
De voorzitter geeft het woord aan Frans Claessen, voorzitter van de Werkgroep 
Wigro. 
Vanaf het begin van het jaar, bij de start en tijdens de uitvoering van het groot 
onderhoud heeft een team van 3 mensen ondersteuning verleend om de wensen uit 
de wijk te verwezenlijken, zoals vervanging van het grind door gravel, en akkefietjes 
rechtgezet. 
Het is de bedoeling dat we komend jaar samen met de gemeente bezien of alles naar 
wens is, hoe alles groeit en bloeit en in het najaar bezien wat er nog te doen valt. 
Het rode gravel ligt nog niet overal, daar waar bomen geplaatst zijn moeten deze 
eerst groeien, voordat er gravel kan worden gelegd. 
Kruispunten met fietspaden zijn voorzien van haaientanden. Verlichting wordt 
verbeterd. 
Er worden twee nieuwe banken beschikbaar gesteld. Wij mogen daarvoor de locatie 
bepalen. Gedacht wordt aan een bank bij de jeu de boules baan, de baan te 
renoveren en nieuw leven in te blazen. 
Op voorstel van Frans van Rijnsoever wordt de keuze voor een tweede bank tijdens 
de rondvraag bepaald. 
Opeen vraag van Ineke van Westrienen of er kan worden overgegaan tot het poten 
van biologische bloembollen antwoordt Frans dat dit voorstel zal worden 
meegenomen in het overleg met de afdeling BOR van de gemeente. 
Onder applaus wordt Frans bedankt voor zijn uitleg. 
De voorzitter vraagt vervolgens een applausje voor de leden van de WIGRO, voor alle 
taken die zij het afgelopen jaar hebben vervuld. Zij hebben bijgedragen aan het fraaie 
uiterlijk van het Oostrandpark! 

5. PowerPointpresentatie van de activiteiten van de VBO en vooruitblik op geplande 
activiteiten in het komende jaar 

 Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft Gezien een toelichting op de 
activiteiten in 2019 en geplande activiteiten voor 2020 

 (deze presentatie is te zien op de website). 
 Activiteiten 2019 
 In mei was er een busrit door Lelystad met extra aandacht voor de nieuwste wijken, 

onder leiding van Maarten Schonk.   Er waren 29 belangstellenden.  
 De picknick in juni was opnieuw een succes. Er kon weer worden genoten van de 

culinaire vondsten van de leden. 
 Een bijzondere activiteit was dit jaar de herstratingsborrel in september. Aanleiding 

voor het bestuur elk najaar een “najaarsborrel” te organiseren. De jeu de boules baan 
blijkt een uitstekende locatie hiervoor te zijn! 

 In februari ging een bridgecursus voor beginners van start, met 8 enthousiaste 
 deelnemers. 
 De koffie-ochtenden bij Nel Beurze voor alleenwonende Oostrandparkers werden 
 ook in 2019 goed bezocht.  
 Er was een AED-reanimatie-cursus. 
 De whatsapp-groep voor alleenwonende Oostrandparkers en de 

buurtpreventiegroep functioneren goed. 
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 In het kader van het collectieve onderhoud verrichtten de schoorsteenveger en 
glazenwasser respectievelijk een keer per jaar en een keer per kwartaal 
schoonmaakwerkzaamheden  
Op de Natuurwerkdag van 2 november 2019 heeft de Rietorchisgroep bij het 
omzetten van de broeihoop zo'n 156 eieren van ringslangen gevonden,  
waarvan zo'n 30 eieren niet zijn uitgekomen. Dit is vele malen meer dan in 2018. 
Toen vonden we er een stuk of 30. En... onze jongste deelnemer die middag ontdekte 
een jonge ringslang!  Applaus voor Ineke van Westrienen! 
Gezien wijst op het fraaie nieuwe boekenkastje bij de jeu de boules-baan, gemaakt 
door Dick Waterhout. Hiervoor volgt applaus. 
Vooruitblik 2020 

 Het komende jaar staan diverse activiteiten gepland. 
 In februari een voorlichtingsavond over de mogelijkheden in Lelystad voor ouderen 

om gebruik te kunnen maken van welzijn en zorg. 
 Een wordt een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van een van de leden geregeld. 
 Er komt eenrvolg reanimatiecursus, men kan zich hiervoor aanmelden bij Frans van 

Rijnsoever. 
 De bestaande activiteiten (koffie-ochtenden, wandelen, werken bij de paddenpoel) 

blijven doorgaan, evenals de picknick en nieuw is de najaarsborrel. 
 Informatiebord. 
 Het informatiebord is aan vernieuwing toe. Ook wordt gedacht aan een andere plek.  
 Niet alle leden zijn voorstander van een nieuwe plek. Hierover zal worden nagedacht. 
6. Rondvraag 
 Gezien merkt op dat nu Yvonne vertrekt als webmaster er behoefte is aan nieuwe 

webmaster(s). Hans van den Heuvel is graag bereid nieuwe gegadigden op te leiden. 
 Gezien bedankt Yvonne voor haar inzet voor de VBO, die niet alleen bestond uit het  
 bijhouden van de website en overhandigt haar een flesje wijn. 
 Ook de oprichter en voorzitter van buurtvereniging het Palet, Floor Meerinks, heeft 

zijn functie neergelegd en wordt door Gezien in de bloemetjes gezet.  
  Gerard van Kaldekerken merkt op dat in het kader van de wet op de privacy de 

ledenlijst van de vereniging alleen achter een wachtwoord te vinden mag zijn. 
 Dit zal de nodige aandacht krijgen  van de webmaster. 
 Michael Keet, sinds oktober vorig jaar woonachtig op het Oostrandpark, zegt zich te 

verbazen over het zwerfvuil. Hij stelt voor met een groepje op gezette tijden het 
zwerfvuil met grijpers te verwijderen. Een aantal leden stelt zich hiervoor 
beschikbaar. 

 Frans Claessen  vraagt de aanwezige leden een keuze te maken voor de plaats van de 
nieuwe bankjes.  Gekozen wordt voor de jeu de boules baan en de heuvel tussen de 
weilanden. 

 Vanuit de gemeente bestaat de behoefte een feest te organiseren ter afsluiting van 
het groot onderhoud van het Oostrandpark. Daartegen bestaat uiteraard geen 
bezwaar!! 
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Ab Langereis vraagt of de gemeente nog iets gaat doen aan de rommel op de heuvel. 

 De sloten zijn leeggemaakt, maar de rommel blijft liggen. Het zou fijn zijn als de 
gemeente dat op zou ruimen. Frans Claessen zegt toe hierover contact op te nemen 
met de gemeente. 

 Ineke van Westrienen vraagt naar de resultaten van de werkgroep aardwarmte. 
Frans van Rijsnoever zegt dat het Oostrandpark hiervoor niet in aanmerking komt, 
omdat er te weinig huishoudens zijn en de afstand tussen de woningen te groot is. Er 
komt een publicatie van de gemeente welke wijken hiervoor in aanmerking komen, 

7. Sluiting en nieuwjaarsborrel 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit Gezien de vergadering, bedankt de leden voor 

hun aanwezigheid en nodigt ieder uit voor de nieuwjaarsborrel. 
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