
 
 
 
CONCEPT Notulen Algemene Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard d.d. 
5 april 2018. 
 
Aanwezig:42 
Afgemeld: 3 
 
 

1. Opening 
Edwin opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tevens biedt hij zijn verontschuldigingen 
aan voor het feit dat de Boom & Stroom (B&S) niet op tijd is verschenen. 
 
Hilde Brekelmans geeft aan dat het prettig zou zijn wanneer de verschijningsdata bekend 
zouden zijn. Nu was zij 2x te laat met de kopij. Edwin geeft aan dat hieraan wordt gewerkt. De 
verschijningsdata staan wel vast maar er aanhouden is een probleem. Er wordt sinds kort 
gewerkt met een digitaal programma wat meer overzicht geeft.  
Ook is het moeilijk afspraken maken met de drukker in Duitsland. Er is gekeken naar een  
andere drukker maar die zijn 3x zo duur en de B&S is nu al niet kostendekkend dus dat is geen 
optie. 
Verder zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom bij de B&S.  

 
2. Notulen Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard 06-04-2017 

De notulen staan op www.indesteeg.nl. 
Correctie pag. 2: Vorderingen die nog niet betaald zijn 
Buurtpreventieapp: af en toe meldingen. Of het concreet wat oplevert is niet bekend. 
Correctie pag. 2: Hein van der Haagen 
Correctie pag. 2: Kinderbijslag moet zijn kinderspelletjes 
 

3. Jaarverslag Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard 2017 
Parkeersituatie basisschool De Lappendeken. Wanneer komen de paaltjes? Er is toegezegd dat 
de paaltjes voor de zomervakantie zullen worden geplaatst. Bijna bij alle scholen in de 
gemeente Rheden krijgen paaltjes. 
Uitgave Boom & Stroom 
Maaike en Frank vallen onder de redactie i.p.v. gastschrijvers. 
 

4. Financieel jaarverslag Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard 2018 
a. Verslag kascontrolecommissie 

Hein van der Haagen en Frans van Elk hebben de kas gecontroleerd en geen 
onregelmatigheden gevonden. Wel hebben zij enkele suggesties in overweging gegeven om 
posten anders te boeken. 
 
De kascontrolecommissie adviseert de aanwezige leden aan het bestuur decharge te verlenen.  
Het advies wordt overgenomen door de aanwezige leden. 

b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
Hein van der Haagen blijft 
Dhr. B. Wiegers Havikerwaard 46 meldt zich aan als nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 
 
Jaap geeft een toelichting op: 
Staat van baten en lasten 2017 
Het bericht in B&S en het formulier voor een automatische incasso in B&S hebben er toe geleid 
dat het aantal betalende leden is toegenomen en daarmee de contributie. 



 
De opbrengst van advertenties was in 2016 lager omdat de B&S maar 2x is verschenen. In 
2017 is dat gecorrigeerd. 
In 2017 heeft de BG meer bijgedragen aan verenigingen/commissies in het dorp. 
 
Balans 
Vorderingen advertenties. Het meeste in inmiddels binnen 

 
5. Inspiratie van en voor het dorp 

Oranjevereniging  
Op 2 juni a.s. wordt er een Oranjedag georganiseerd vanaf 13.00 uur samen met de 
speelhoeddagcommissie. Zij zullen de kinderspelen voor hun rekening nemen en de 
Oranjevereniging zal De Steeg got’s talents organiseren. 
 
Edwin vraagt of de aanwezigen nog ideeën hebben voor het dorp. 
 
Eén van de aanwezigen geeft aan een terrasje te missen waar je op vrijdagmiddag kunt zitten 
na afloop van de werkweek. 
Monique vertelt dat vanuit De Boecop 2 jaar geleden begonnen is met het inrichten van een 
huiskamer. Vanaf dat moment hebben meer activiteiten daar plaatsgevonden.  
Vanaf 21 april zal de huiskamer elke vrijdag en zaterdag open zijn voor koffie/thee. Er zal een 
leestafel zijn en een kinderspeelhoek. De huiskamer zal open zijn tussen 10.00 – 14.00 uur. 
Daarnaast zal er af en toe een culturele activiteit plaatsvinden. 
Monique meldt dat de verschillende commissies hebben een gezamenlijke activiteiten kalender 
opgesteld en deze is te vinden in de B&S. 
 
Edwin meldt dat de BG zich het aankomend jaar bezig zal houden met de plannen die zijn 
verwerkt in de structuurvisie. Verder moeten er nog zaken geregeld worden inzake de 
privacywetgeving die wordt aangescherpt. 
 
De aanwezige leden worden het liefst geïnformeerd via Nextdoor.  
www.indesteeg.nl  
 
Edwin meldt dat Rob Koekkoek heeft doorgegeven dat er een gesprek komt met 
Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente, Henny van Woerkom en hemzelf over de 
geluidsproblematiek van de A348. 
 
Marise van Tent vraagt zich af of er nog iets gebeurt met de dorpsvisie. 
Er wordt wel over gesproken maar er wordt niet pro actief naar toe gewerkt. 
 
Middachten  
Middachten wil actief in gesprek met bewoners van De Steeg. Dit mede na alle onrust die is 
ontstaan rondom de megastal. De megastal is één van de elementen uit een groot plan. In het 
contact zal aandacht zijn voor wat er komt kijken bij het onderhouden van het landgoed. 
Binnenkort gaat de BG in gesprek met BG Ellecom en Middachten. 
 
Fietspad Havikerwaard 
In het voorjaar van 2017 is een voorstel aangenomen m.b.t. veilig fietsen in de Havikerwaard. Er 
hebben verkennende en informatieve gesprekken plaatsgevonden met de BG. Dit heeft geleid 
tot het plan om rode fietsstroken aan te leggen. De weg wordt 2.90 breed met aan elke kant een 
fietsstrook van 1.80. De BG heeft de gemeente geadviseerd om in gesprek te gaan met de 
direct omwonenden. Dit is niet voldoende gebeurd. Wel is de definitieve keuze voorgelegd aan 
de omwonenden en zij zijn het niet eens met die keuze. 
Een vrijliggend fietspad heeft de voorkeur van de bewoners uit de Havikerwaard. 

http://www.indesteeg.nl/


 
De bewoners uit de Havikerwaard hebben onderling een gesprek gehad, er is een gesprek 
geweest met de gemeente en een gesprek met Middachten en K3 Delta. 
Het CDA heeft een motie ingediend. Voor de aanbesteding moet de gemeente in gesprek met 
de omwonenden en de BG. 
 
Geluidshinder A348 
Een bewoonster van de Moeckenkamp zegt een brief te hebben ontvangen waarin staat dat er 
een geluidsscherm komt. Weet de BG hiervan? Van een geluidsscherm weet de BG niets. Wel 
weet de BG dat dhr. Koekkoek bezig is met het in kaart brengen van de geluidshinder van de 
A348. Mevr. geeft aan dat de bewoners verbaasd zijn over dit initiatief. 
Bij Rheden is er geluidsreducerend asfalt gekomen en maar dit is niet het geval bij De Steeg. 
Ook de overgangen van de brug maken veel lawaai. 
Mevr. geeft aan dat ze geen geluidsscherm wil en dat zij geen last heeft van het geluid. 
 
Er wordt al lang gesproken over geluidsoverlast en er zijn toezeggingen gedaan door 
Rijkswaterstaat. Door bezuinigingen wordt dit later (5 – 10 jaar) 
 
Rob Koekkoek vertelt dat een groep mensen van de Oversteeg en de Moeckenkamp in een 
brief aan Rijkswaterstaat heeft gevraagd of er wat aan het geluid kan gebeuren. 
Er komt een gesprek over een plan wat er is terwijl er is gevraagd om een gesprek over 
geluidsbeperkingen.  

 
6. Uitreiking Steegse kei 

Els Brandsen was de winnares van 2017. De waardering die ze heeft gekregen voelt goed. 
Els wil van de gelegenheid gebruik maken om de aanwezigen uit te nodigen voor de Markt op 
Steeg die wordt gehouden op zaterdag 21 april van 10.00 – 16.00. Als je mooie dingen maakt, 
graag stekt of mooie dingen wil verkopen kan dat, er zijn nog enkele kramen te huur. 
De Boecop is ook open. Kom allemaal langs! 
 
Hierna wordt bekend gemaakt dat Jikke Göbel de Kei ontvangt omdat zij de drijvende kracht 
(fotografie en vormgeving) is achter de B&S die ze samen met anderen met veel liefde maakt. 
Ze komt graag bij de mensen thuis en er komen leuke verhalen. Ook nam zij het initiatief om de 
informatieavond rondom de megastal te organiseren. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Els meldt dat in het pand van Philadelphia een gezin komt dat gaat zorgen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Verder meldt Els dat het een gigantische puinhoop is bij het klooster. Het parkeerterrein wordt 
aangepast zonder toestemming. Hekken worden verlaagd, uitritten verkleind. 
Voor het klooster is een vergunning verleend voor onbepaalde tijd maar er loopt nog een beroep 
op. 
 
Edwin sluit de vergadering om 21.30.  
 




