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Buitengebied P-N West 
Algemene Ledenvergadering 

Notulen 
 

Datum: 14-11-2017 
Locatie: De Vang, Oudeweg 72, Nootdorp 
Tijd:  inloop: 19:30 uur 

Aanvang: 20:00 uur 
 
Totaal aantal aanwezigen 31 
Aantal bestuursleden: 7 
Ondersteuning bestuur: 1 
Aantal aanwezigen leden: 23 
 
 

1. Opening en welkom 
De aanwezigen worden welkom geheten door voorzitter Jan Duijndam, eigenaar van Hoeve 
Biesland. Jan bedankt Wouter Steeneveld voor het beschikbaar stellen van de locatie. 
De vergadering wordt geopend om 20:00uur. 
 
Vanuit het hoofdbestuur is Henny Bosch aanwezig. Tjalle Dijkstra van de gemeente zal later 
aanschuiven. Bianca van der Voort heeft zich afgemeld. 
 
De voorzitter vertelt dat er één keer een oprichtingsvergadering is geweest in 2014 en 
daarna is het een tijd stil geweest. Het is een periode van zoeken geweest voor het bestuur. 
De gemeente heeft vorig jaar de termijn voor het Ondernemersfonds verlengd met 5 jaar. 
Na dit besluit is het bestuur samengekomen met de vragen: 
Wat zijn we/ wat verbindt ons?  
Het Buitengebied moet gezien worden als buitengebied van de grote steden om ons heen. 
Het gebied moet met respect behandeld worden en we moeten de kansen zien die het 
gebied biedt. 
 
 

2. Bestuur 
Lidy Moesman, Arie van der Sman en Martin de Hoog hebben om verschillende redenen 
hun bestuursfunctie neergelegd. 
Het huidige bestuur stelt zich aan de leden voor: 

• Jan Duijndam (Hoeve Biesland – Oud-Delfgauw) voorzitter. 
• Mike Lansbergen (LG Flowers – Delfgauw) penningmeester. 
• Wouter Steeneveld (De Vang – Nootdorp) secretaris. 
• Rob van Paassen (Bio-dynamische kwekerij Van Paassen – Oude Leede) lid. 
• Leon Bruinen (Solsolutions – Pijnacker) lid. 
• Bart Bakkers (Apotheek Delfgauw – Delfgauw) lid. 
• Ronald Ammerlaan (Orchideeënkwekerij Ronald Ammerlaan – Delfgauw) lid. 

 
• José Flaton ( BackOffice Op Maat) administratieve kracht, is geen bestuurslid. 

Hierna stellen alle aanwezigen zich kort voor. 
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Ton Rodenburg maakt de opmerking dat  de nieuwe bestuursleden officieel goedkeuring van 
de leden hadden moeten krijgen. 

De voorzitter geeft toe dat dit officieel had moeten gebeuren, maar doordat er enthousiaste 
ondernemers zich hebben aangemeld, er verder niemand zich heeft aangemeld en het bestuur 
heel graag wilde doorpakken, is dit niet gebeurd. Bij een volgende bestuurswissel zal dit zeker 
gebeuren. 

3. Notulen  
Er zijn geen vragen over de notulen van 14-6-2014.  
De notulen worden vastgesteld en komen op de website te staan. 
 

4. Bestuursverslag 
De secretaris meldt dat er in 2017: 
- 3 nieuwe bestuursleden zijn bijgekomen. 
- 3 bestuursvergaderingen zijn geweest. 
Dat er een basis is gelegd voor een organisatie die aan de slag wil gaan om, samen met de 
leden, mooie projecten te realiseren. 
Het bestuur verkeerd in de fase om te bekijken welke projecten er opgepakt kunnen gaan 
worden. 
 

5. Financieel 
De penningmeester licht de jaarrekeningen 2015 en 2016 toe.  
Hierna ligt hij de begroting van 2018 toe. 
Deze stukken worden, op verzoek, gemaild aan de leden. 
 
Bij het hoofdbestuur zal navraag gedaan worden, door het bestuur,  welke trekkingsgelden 
er per gebied geïncasseerd worden.  
Zodra deze cijfers bekend zijn, zal dit aan de leden worden doorgegeven.  

De vereniging bestaat per 2014, de cijfers zijn bij het bestuur bekend vanaf 2014.  
Vanuit het hoofdbestuur, Ben van der Ploeg, is aan bestuur medegedeeld dat er per 1-1-
2018 200k in de pot zit. 
Jaco van Dijk van Noordpolder wil weten hoeveel er precies, vanaf 2012 in de pot zit.  
Het bestuur zal bij het hoofdbestuur wederom om een overzicht hiervan vragen. 
 
Leon Ammerlaan heeft in de statuten van OFPN gelezen dat het geld na 5 jaar naar de 
algemene middelen zal gaan. 
Het bestuur zal uitzoeken of dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren. 
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6. Projecten 
Ideeen voor projecten: 
- Rob van Paasen heeft een positief gesprek gehad met Wim Niemeyer van de gemeente 

en de wijkagent van Oude Leede,  over een netwerk van camera’s in Oude Leede. 
Hiervoor zal een aantal jaren utgetrokken moeten worden. 

- Extra kanten maaien waar nodig. 
- Opritten sneeuw vrij maken. 
- Project stadsboeren. 

Dit zal een vervolg project zijn van Dirk Gravesteijn. Het grasland  en open gebied zal op 
een mooie manier behouden worden. De inleg van de vereniging zal door de gemeente 
verdubbeld worden. De stadsboeren willen een stichting oprichten, dit ligt op dit 
moment ter goedkeuring bij het bestuur. 

- Onderzoek sneller internet verbinding. 
Anita vd Berg zegt dat KPN haar verteld heeft dat in 2021 het verplicht is dat het 
Buitengebied een goede internetverbinding heeft. 
Jaco van Dijk zegt dat een glasvezelboer het rendabel moet vinden om glasvezel aan te 
leggen. Bij de Nieuwkoopseweg is SKP aan het werk is en dat er met SKP contact 
opgenomen kan worden. 
Het gaat wel de goede kant op met het internet in het Buitengebied. 

- Uit de Biesland dagen zou meer uitgehaald kunnen worden. 
 
Bij alle projectaanvragen zal gelden dat er minimaal 2 offertes worden opgevraagd, voordat 
er een opdracht wordt gegeven. 

 
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of de Nootdorpse OFPN gelden gebruikt kunnen 
worden om de Haagse bermen te maaien? 
Omdat de Dwarskade tegenwoordig in de gemeente Den Haag ligt. Terwijl de sloot ernaast 
en de bedrijven aan de overkant in Nootdorp liggen. 
 

 
 
De voorzitter en penningmeester vragen de leden uitdrukkelijk ook zelf met ideeen voor 
projecten te komen. 
 

Uitgevoerde projecten 
- Buitengebied PN West op de kaart zetten 

De website www.buitengebiedpnwest.nl is gemaakt door BackOffice Op Maat. José 
Flaton legt uit hoe de website is opgezet. 
Ton Rodenburg merkt op dat op de ledenpagina mobiele nummers staan. Deze zullen er 
direct van worden afgehaald. Alleen met toestemming van de leden zullen de mobiele 
nummers getoond worden. 
Tevens zal een nieuwsbrief verspreidt worden en is er een Facebookpagina aangemaakt.  
Het inschrijfformulier voor nieuwe leden zal op de website worden geplaatst. 

- Emerald 
Bart Bakkers legt uit dat in het winkelcentrum Emerald in Delfgauw tussen kerst en oud 
en nieuw een 3-manschap, van wijkagent, wijkmanager en jongerenwerk wordt ingezet. 

http://www.buitengebiedpnwest.nl/
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De jongeren in Emerald worden pro-actief benaderd en actief beziggehouden.Dit ter 
voorkoming van vandalisme. In het verleden werd een particuliere bewaker hiervoor 
ingehuurd, maar dit had niet het gewenste resultaat. 
 

7. Noordpolder 
Er is een gesprek geweest met bestuur en Buitengebied PN West en Kitty van Dijk 
(bestuur Noordpolder) en Thijs. 
Er is gesproken over sectoraal verdelen van de gebieden binnen het Buitengebied. Het 
reserveren van gelden voor o.a. duurzame energie voor de tuinbouw en Noordpolder is 
ter sprake gekomen.  
Rob vd Ende , voorzitter van Noordpolder, is van mening dat er geen reservering moet 
worden gedaan en dat de gelden per project uitgekeerd moeten worden. Labelen per 
sector vindt hij geen goede optie. 
De voorzitter vraagt de tuinbouwers en Noordpolder om met een goed uitgewerkt plan 
te komen. In de volgende vergadering kunnen zij een pitch kunnen houden en dan kan 
er een stemming plaasvinden. 
Wanneer de plannen niet kunnen blijven wachten tot de volgende ledenvergadering, 
kan er eventueel een ledenvergadering extra ingepland worden.  
 
De voorzitter zegt dat door inspraak en een eigen financiële bijdrage, plannen van de 
gemeente op bepaalde punten veranderd kunnen worden. Hij refereert hierbij aan de 
OostelijkRandweg nabij De Boezem. Deze weg zal anders gaan lopen dan gepland was, 
mede door de inspraak en financiële bijdrage van belanghebbenden. 
 
 
 

 
8. Rondvraag: 

Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:35 uur.  
Hierna wordt een hapje en drankje genuttigd. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


