HBHO

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING , d.d. 8-10-2019 gehouden op John Mottweg 104
Aanwezig:

Bewoners Commissie De Klerkstraat
Bewoners Commissie Lieftinckplaats T3
Bewoners Commissie Lupine Blok 2
Bewoners Vereniging Delftse Poort
Huurders Vereniging Mazesteyn
Erelid/adviseur HBHO
Afwezig MK:

Bewoners Commissie De Admiraal
Bewoners Commissie Mr. J. Dutilhhuis
Bewoners Vereniging 4HEO
Bewonersgroep Lage Land
** met inbreng voor de vergadering
Bewoners Groep Slachthuisterrein
De Razende Reporter
Erelid
______________________________________________________________________________

1.
2.

3.

4.

5.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
De afmeldingen worden doorgenomen.
Erelid/adviseur is aanwezig om aantal punten te bespreken.
Verslag ALV 27-8-2019
Inhoudelijk en n.a.v.: bij punt 6 is *de naam van de straat niet juist weergegeven
en het is een reactie in een krant wat is aangeven door Havensteder.
*Er waren geen jongeren, maar volwassenen aan het wildplassen.
Een andere bewoner heeft het opgepakt, geen ouder.
*De ALV neemt uiteindelijk een besluit tot eventuele opheffing van de vereniging.
Verder geen op/aanmerkingen, e.e.a. wordt aangepast, verslag derhalve definitief.
Post inkomend /uitgaand
Deze wordt kort doorgenomen en daar van toepassing verder bij een agendapunt
behandeld of besproken.
Terugkoppeling vanuit De Brug door Derk
Deze is schriftelijk toegestuurd. Er wordt nog e.e.a. verduidelijkt en aangevuld.
Input vanuit de vergadering: wat gaat De Brug antwoorden op vraag van huurder
Joliotplaats over starten van een BC? Het gaat wel over een complex in gebied Oost.
Wat vond bestuur van advies van HBHO m.b.t. dispositie Schiebroek en Crooswijk?
De verslagen van de vergaderingen zijn sinds maart niet meer zichtbaar op de website.
Bewonersgroepen die een ergernis voor 2019 hebben ingediend weten tot op heden
nog niet of de aanvraag wel of niet is gehonoreerd.
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6.

7.

8.

9.

Wat speelt er in de achterban
BC De Klerkstraat: Geen verandering in de negatieve situatie, wordt eerder slechter,
smerig, vies, vuil.
Bewonersgroep Het Lage Land: Een bewoner heeft van de wijkbeheerder
gehoord wat er allemaal zou worden aangepakt. De groep weet van niets.
Politie is verbaast dat er geen cameratoezicht is, aldus een bewoner.
BV Delftse Poort: het driemaandelijks overleg met Havensteder staat voor de
deur. Het aanleggen van het nieuwe ventilatiesysteem is eindelijk gestart.
BC Lupine Blok 2: al jaren wordt geprobeerd een niet werkende tussenmeter
voor elektra in de garages te vervangen of te repareren. Nog steeds niet
gelukt. Kosten kunnen dus ook nu weer niet juist worden afgerekend.
BC LP T3: regulier overleg is geweest. Begroting en jaarplan goed gekeurd.
Door Havensteder betrokken bij overleg met gemeente over een
Burgerinitiatief dat is ingediend voor de Lieftinckplaats.
HV Mazesteyn: Hier spelen aantal problemen. Onderdeel van agendapunt 7.2
Wel gaat het goed met de etage vertegenwoordigers in het complex. Goede
contacten met de overige bewoners. Bewoners waarderen deze inzet.
Mazesteyn vraag een advies en die wordt gegeven.
Verslag Stand van zaken overleg/contact Havensteder
7.1 Regulier overleg 23-10-2019
Daar wordt in ieder geval het jaarplan en de begroting 2020 besproken.
Daarnaast de nog lopende punten van de samenwerkingsovereenkomst
zijnde de bijlagen. En de workshop die dit jaar niet is doorgegaan.
7.2 Bemiddeling Havensteder>Mazesteyn
Er wordt verslag gedaan van wat er allemaal speelt, de voorvallen en
gesprekken die er zijn geweest. De adviseur van HBHO is door bestuur
betrokken bij deze zaak.
Er wordt open over alles gesproken. Duidelijk is dat het probleem niet
opgelost kan worden. Er is een patstelling ontstaan.
HBHO gaat samen met adviseur op zoek naar een oplossing.
7.3 Workshop C&P i.s.m. Havensteder
In een komend overleg zal worden geprobeerd om met Havensteder af te kunnen
spreken hoe e.e.a. in goede samenwerking het beste kan worden gehouden
Hoe verder richting toekomst met HBHO
8.1 Jaarplan en begroting 2020
Aan de hand van alles wat in het afgelopen jaar in een ALV en door bestuur is besproken
is het plan en de bijbehorende begroting weer door de adviseur opgesteld.
Er worden een aantal punten kort nader uitgelegd. Stukken worden goedgekeurd.
Rondvraag en Sluiting
Wie is er mee geweest met de bustocht van De Brug en Havensteder?
Geen van de aanwezigen is mee geweest.
Verder niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn inbreng
en sluit de vergadering.

HBHO verslag ALV dd 8-10-2019

