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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Inventarisatie agendapunten van aanwezigen
Mededelingen
Oprichting vereniging en statuten
Woningbouwlocaties (verhouding gemeente)
Inventarisatie functies nieuw dorpshuis
Werkgroepen (KWweg/Groenkanseweg)
Rondvraag en sluiting.

1. Opening
2. Inventarisatie agendapunten van aanwezigen
• Op verzoek van Tonny Groen wordt het onderwerp “Speeltuinen Versteeglaan /
Ruigenhoeksedijk” toegevoegd onder agendapunt 7 “Werkgroepen”
• Op verzoek van Peter Schlamich wordt punt 5 naar voren gehaald en zal nu na
het punt 3 “Mededelingen” behandeld worden.
3. Mededelingen
• Onder andere een toelichting op terugkeer naar Groene Daan door gebrek aan
andere geschikte ruimte en toelichting “nieuwe” rol Tonny Groen, zijnde
verantwoordelijk voor participatie.
• Oproep voor geïnteresseerden in rol bestuur en/of werkgroepen
• Kerstborrel in 19 december.
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4. Woningbouwlocaties en verhouding gemeente (JdW)
•
•

•
•

•

•

Uitleg rol van de Vereniging Groenekan, focus op ontwikkelen van vertrouwen als
gesprekspartner gemeente De Bilt
Vraag over juridische status van werkgroepen (mevr Lauwerier). Uitleg JdW over
de houding en statuten van de VG als onafhankelijke vereniging. Nadruk op
particpatie inwoners. Werkgroepen kunnen wel degelijk standpunten innemen.
Opstelling gemeente in dit dossier wordt bekritiseerd (Lauxterman)
Opmerkingen dat zelfs bij participatie niveau “meeweten”, de Gemeente De Bilt
kennelijk geen actieve houding heeft aangenomen om zijn burgers te informeren
(Schlamich)
Hoe democratisch / transparant is de Verenging Groenekan indien er
tegenstrijdige belangen zijn binnen het dorp, vb van voor- en tegenstanders van
verschillende bouwlocaties (Tilro)
Waarschuwing dat ook bij dossier Duurzaamheid het participatieniveau erg laag
is, er zelfs uitgehaald is (Schlamich)

5. Oprichting vereniging en statuten (RvZ)
• Status update mbt statuten, en doelstelling voor einde jaar oprichting afgerond te
hebben en bankrekening open
• Belangrijke punten uit draft statuten besproken, waarbij werd afgesproken de
volgende wijzigingen door te voeren:
o Alleen inwoners van Groenekan die lid zijn krijgen stemrecht; In Groenekan
gevestigde rechtspersonen, ondernemingen en organisaties zonder politiek
karakter mogen lid worden maar krijgen geen stemrecht
o Toevoeging dat indien een bestuurder een persoonlijk dan wel zakelijk
belang met de werkzaamheden van de Vereniging Groenekan heeft zal deze
(tijdelijk) moeten terugtreden.
o Vragen over privacy leden en VOG bestuursleden.
6. Inventarisatie functies nieuw dorpshuis (EH)
•
•
•

Vraag over standpunt gemeente
Opmerking over ontbreken beveiligingscertificaat website
Vraag over privacyregelgeving m.b.t. het plaatsen van stukken op de website

7. Werkgroepen (JdW/TG)
•
•
•

Toelichting splitsing werkgroepen GKW spoor tot Larenstein en GKW spoor tot
KW;
Toelichting stand KWweg
Oproep tot participatie

8. Rondvraag en sluiting
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