
 

Verslag algemene ledenvergadering 2017 (20 november 2017) 

1. Opening en vaststellen agenda; 
de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voordat hij met de 

vergadering begint, vraagt hij om een minuut stilte om de mensen die in 2017 zijn 
overleden te herdenken. Tevens geeft een toelichting op de agenda. Aan de zaal wordt 
gevraagd of er agendapunten zijn die toegevoegd moeten worden aan de agenda. Vanuit 
de zaal worden geen additionele agendapunten aangereikt, waarmee de agenda is 
vastgesteld. 

 
2. Mededelingen; 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of erg belangrijke mededelingen zijn die nu aan de orde 
moeten komen?. De secretaris geeft aan dat hij een afmelding heeft gekregen van de 
heer Ton van Eijsden die een toelichting zou geven op het werk van de 
Gebiedscommissie. Helaas kan de heer van Eijsden niet aanwezig zijn. 

Verder zijn er geen zaken die aandacht behoeven waarna met de vergadering kan worden 
aangevangen. 

 
3. Samenvatting 2016-2017; 

aan de orde komen de activiteiten die het bestuur van de  bewonersorganisatie in de periode 
2016-2017 heeft opgepakt. Deze zijn: 
a) Een procedure bij de Raad van State inzake de 31 aanlegsteigers Terbregse Rechter 

Rottekade. 
b) Een wijziging in het bestemmingsplan Molenlaan kwartier en de lage limiet. 
c) De kwestie rond de molen de Vier Winden onder andere het snoeien van de bomen ter 

plekke. 
d) De voorbereiding van de begroting inzake het honderdjarig bestaan. 
e) Verder geeft de voorzitter aan dat ook Terbregge deelnemer zal worden aan 

luchtmeetnet. Er is een Bewonersinitiatief ingediend van € 6000. Hiermee kunnen in 
totaal 6 sensoren worden geplaatst in Terbregge. Het bestuur is dit aan het 
voorbereiden. Hierover volgt nadere berichtgeving op de website en in de Buurtkrant 

f) Verder mag niet vergeten worden dat in het jaar 2016 aan Bas Herselman een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt is. 

g) Ook is in het jaar2016 het idee ontstaan om, naar aanleiding van het honderdjarig 
bestaan, een publicatie over Terbregge en Terbregge’s Belang te laten schrijven. 
Inmiddels is de opdracht hiertoe verstrekt aan een bekende historicus en journalist. De 
kosten worden gedekt door een ingediend Bewonersinitiatief dat inmiddels is 
toegekend. Er zal aandacht worden besteed aan Terbregge’s Belang en aan 
Terbregge zelf. Dit alles in een historische context. 

h)  
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie; 

de penningmeester geeft een presentatie van de inkomsten en uitgaven van de vereniging over 
het vorige verenigingsjaar. De kascommissie heeft de kasbescheiden gecontroleerd en in 
orde bevonden. Hierop wordt voorgesteld aan de penningmeester decharge te verlenen. 
Dit voorstel wordt onder luid applaus met algemene stemmen aangenomen.  
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Aan de penningmeester wordt gevraagd of hij er ooit heeft overwogen om naar een andere, 
goedkopere bank te gaan? De penningmeester antwoordt dat hij dit nog niet heeft 
gedaan. Het zou dan veel energie kosten om de Incasso te veranderen. Ook moeten 
degenen die aan ons betalen gaan wennen aan een nieuw rekeningnummer. Dit zal 
verwarring en fouten gaan brengen.  Dit is ongewenst, dus de penningmeester houdt het 
momenteel bij de bestaande bank.  

Wel zal de toekomst het boekjaar gaan lopen van 1 januari tot 1 januari. Bovendien is de 
penningmeester van plan om een aantal rekeningen samen te voegen tot één rekening. 
Dit zal ook leiden tot een kostenbesparing omdat er dan bij de bank alleen maar sprake is 
van één  rekening. 

 
5. Benoeming van een kascommissie2017-2018; 

ook de komende periode 2017-2018 is er opnieuw een kascommissie nodig. Aan de zaal wordt 
gevraagd welke vrijwilligers zich willen inzetten voor de kascontrole periode 2017-2018. 
Hiertoe melden zich Rolf de Boer en Michael Beckmann aan. 

 
6. Periodieke benoeming van bestuursleden; 

de voorzitter geeft aan dat zijn afgetreden: 
Henk Hoogendam en Monique Rummenie. Ronald Scholtus geeft aan, na een bepaalde periode 

aspirant bestuurslid te zijn geweest, geen gelegenheid meer te hebben om de 
bestuursfunctie voort te zetten. 

Verder is de voorzitter zelf ook periodiek aan de beurt om af te treden of herkozen te worden. De 
voorzitter geeft aan nog een periode door te willen gaan. Verder geeft de voorzitter aan 
dat er nu plek is voor nieuwe bestuursleden. De voorzitter vraagt of er mensen zijn die 
wellicht bestuurslid willen worden of wellicht mensen kennen die bestuurslid willen 
worden? Er melden zich 2 personen Michael Beckmann en Antoine van den Oever. De 
secretaris zal contact opnemen met beide wellicht nu nog aspirant bestuursleden. Verder 
komt aan de orde dat een door het bestuur ingestelde commissie heeft besloten dat Rolf 
de Boer in aanmerking komt voor de erespeld van Terbregge. De heer De Boer is 
ontzettend actief in de historische commissie en is daar de voorzitter en tegelijkertijd 
notulist. Ook komt de heer De Boer regelmatig met goede suggesties voor het historische 
werk. De voorzitter van de bewonersorganisatie reikt onder luid applaus erespeld van 
Terbregge uit aan de heer De Boer. 

 
7. Rondvraag en sluiting ALV 

de voorzitter vraagt aan de zaal of er vragen zijn voor de rondvraag? 
 
Gevraagd wordt waarom er geen vergunningen meer worden gepubliceerd in de krant zoals 

vroeger in de postiljon. De voorzitter geeft aan dat  deze service is gestopt. In de vorm 
van een App op de telefoon is het tegenwoordig eenvoudig om alle verstrekte 
vergunningen in te zien. De vergunningen zijn eenvoudig opvraagbaar. Aan de 
vragensteller wordt de App en de link gedemonstreerd. Niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter de vergadering en geeft aan dat na de pauze het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard een prestatie zal geven over de werkzaamheden 
inzake het baggeren van de boezemsloot.  
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Ook stelt een aanwezige bewoner een vraag over de realisatie van Nieuw Kralingen, deze 
bewoner is op een informatiebijeenkomst geweest over Nieuw Kralingen. Daar bleek, dat 
er plannen bestaan om de weg in het Kralingse bos te verleggen en een weg aan te 
leggen richting de boezembrug. De bewoner verwacht ontzettend veel files en 
sluipverkeer over de Bergse Linker Rottekade. Het bestuur zegt hier op te zullen letten in 
het jaar 2018 en te bezien wat haalbaar is in het kader van een bezwaarprocedure. 
Verder vraagt de bewoner naar de inrichting van het Terbregseveld. De vraag is of er ook 
ecologisch wordt gecompenseerd? Als antwoord geeft het bestuur aan dat hier nog 
momenteel nog geen sprake van is. De inrichting zal starten in het jaar 2023. De vraag 
komt dus nu nog te vroeg. 

 
Thans kan aangevangen worden met de pauze. 
 
Presentatie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: 
De heer Pottuit en Wijnstekers (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) 

geven aan de hand van een aantal sheets een toelichting op het baggeren van de sloten 
aan de Bergse Linker Rottekade. Dit zal in het jaar 2018 uitgevoerd worden. Het is de 
bedoeling deze werkzaamheden zoveel mogelijk in overleg met bewoners uit te voeren.  

Problemen met de watergang en de kade(n) moet worden voorkomen, tevens moet aandacht 
besteed worden aan dammen en duikers. Op sommige plaatsen zitten duikers verstopt. 
Dit moet worden opgelost. Er mag geen sprake zijn van te weinig water maar ook niet van 
teveel water.. Op een aantal plaatsen is de kade niet op orde en dit moet worden 
opgelost. onderhoudsstrook. Dit is onder andere het geval huisnummer 264, huisnummer 
112 en 213. Dit zal echter ook in overleg met bewoners gebeuren. Tevens moet altijd 
sprake zijn van een toegankelijk dit betekent dat obstakels zoals hekken en bouwwerken 
moeten worden weggehaald. Ook dit zal in overleg met bewoners gebeuren. Vanuit de 
zaal komt de vraag wat er gebeurt met duikers die niet van het hoogheemraadschap zijn? 
Het antwoord is dat deze worden verwijderd. Ook komt er een vraag over bruggen. 
Sommige bruggen zijn niet gegund. Hiervoor bestaat de oplossing dat er een gedoog brief 
komt naar de bewoners dat de brug alsnog wordt gegund. Ook waren er vragen gesteld 
over het waterpeil. Dit is momenteel circa -3,25 meter onder NAP. Indien er sprake is van 
een brug moet het waterpeil van onderzijde van de brug tot aan het water ca.60 cm 
bedragen. In specifieke gevallen worden maatwerkoplossingen gezocht en gevonden. Dit 
uiteraard altijd in overleg met de bewoners. De heer Pottuit merkt op dat het waterpeil  
gewoon op hetzelfde niveau blijft. Vanuit de zaal komt de vraag wat er met de bagger 
gebeurt? De heer Pottuit geeft aan dat het baggerwerk het grootste werk is. Er wordt 
verwacht dat 1/3 van de bagger moet worden afgevoerd naar een gronddepot. 2/3 van de 
bagger kan worden uitgespreid over het grondgebied van de zaksloten. Dit is een schone 
grond en op de deur zal hierop weer  gras groeien. 

Vanuit de zaal komt de vraag waarom het riet niet wordt weggehaald? Het antwoord is dat riet 
een water zuiverende werking heeft. Het riet wordt wel tweemaal per jaar gemaaid 
(ingekort).. Verder vindt een discussie plaats over de afvoer van bagger door middel van 
vrachtwagens. Er worden een hoop bewegingen verwacht van de vrachtwagens. De 
vrachtwagens hebben echter de opdracht om maximaal 15 km/h te rijden. Indien dit niet 
het geval is verzoekt het hoogheemraadschap dit te melden en bij voorkeur een foto te 
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maken van de vrachtwagen inclusief kenteken. De vrachtwagenchauffeur kan dan op zijn 
gedrag wordt aangesproken.  

Verder vindt discussie plaats over heel veel vrachtwagenbewegingen. Met name de kinderopvang 
in de Alexanderkerk baart de bewoners zorgen. Ook de kruising Bergse Linker Rottekade 
Terbregseweg is een gevaarlijke.  

Wellicht moeten hier verkeersregelaars worden ingezet? Verder verzoekt De heer Pottuit of het 
mogelijk is op een bepaalde plek een spreekuur te houden voor bewoners met vragen. 
Het aanbod wordt gedaan om dit in zaal van de Speeltuin te doen. Dit wordt overwogen. 
Bewoners krijgen hierover informatie door middel van een brief. Ook vindt discussie plaats 
over het laden van vrachtwagens. De vraag is waar dit gebeurt? De heer Pottuit geeft aan 
dat dit op logische locaties gebeurt. Het is de bedoeling dat bewoners hiermee van zo min 
mogelijk overlast hebben. Indien het in de buurt van een woning moet gebeuren wordt dit 
gedaan in overleg met de bewoner. De bewoner wordt dan thuis bezocht. Verder geven 
de heren Pottuit en Wijnstekers hun telefoonnummers zodat bewoners ten allen tijde 
kunnen bellen. Het is de bedoeling dat dit project zo vlekkeloos mogelijk verloopt. 
Uiteraard zullen er omdat er werk wordt uitgevoerd altijd wel punten zijn die niet geheel 
vlekkeloos verlopen. Dit kan vaak niet worden voorkomen. De heren Pottuit en 
Wijnstekers, zullen hun uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Er 
zal altijd hinder ontstaan dat is zeker. Er wordt geluid gemaakt, maar er is besloten dat 
pas later op de ochtend begonnen wordt met graafwerkzaamheden. Dit wil zeggen niet 
om 7:00 uur ‘s morgens. De Bewoners zijn tevreden met de antwoorden en geven de 
heren complimenten. Het zal blijken of alle goede voornemens ook daadwerkelijk tot 
uitvoering worden gebracht. 

Verder vinden discussie plaats over het baggeren van de zaksloten in het bestaande gebied van 
Terbregge onder andere de Rietstapstraat. Het probleem is dat vrachtwagens hier niet uit 
de voeten kunnen. Ook is hier keren vrijwel onmogelijk. 

Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat: 
1. De kade op hoogte is; 
2. De watergangen voldoende afvoercapaciteit hebben (“waterkwantiteit”) 
3. De onderhoudsstrook vrij is van obstakels; 
4. Er binnen gebied alleen sprake is van vergunde objecten; 
5. Er sprake is van tevreden huurders en pachters, bewoners, gemeente, beheerder; 
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