Nieuwsbrief Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Almere, januari 2018.
Geachte leden, beste bewoners,
Nu het nieuwe jaar alweer bijna een volle maand onderweg is, lijkt het ons een geschikt moment
om terug te kijken op het afgelopen jaar en een kleine blik te werpen op de verwachtingen in
2018. Omwille van het bereik en de zichtbaarheid, hebben wij besloten deze eerste nieuwsbrief
van het jaar weer een keer per handpost te distribueren. Maar ook omdat er een aantal nieuwe
bewoners in de wijk is komen wonen, die wij bij dezen hartelijk welkom heten en graag
uitnodigen lid te worden van de VvEN. Doe dat door te klikken op
www.vvenoorderplassen.nl/bestuur/aanmelding

Wat er in onze wijk zoal de revue passeerde het afgelopen jaar (in willekeurige volgorde):
Helaas trad ons bestuurslid ‘waterbeheer’ Eric Lankhorst terug, i.v.m. zijn verhuizing naar buiten
Almere. Voor hem zoeken wij overigens nog steeds een vervang(st)er. Het profiel voor de
kandidaat vindt u onderaan deze brief.
In mei werd de jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, die goed
werd bezocht –waarvoor dank- en waar wij o.a. met elkaar een nieuwe contributie hebben
kunnen overeenkomen. Tevens hebben wij inzicht kunnen geven in de stand van zake van de
financiële situatie van de Vereniging, welke weer geheel op orde is.
Het bestuur heeft in 2017 een aantal lidmaatschapsopzeggingen ontvangen maar ook enkele
nieuwe leden mogen verwelkomen. De website van de vereniging van Eigenaren Noorderplassen
is gehackt geweest, de boei op de rotonde van de Noorderleedeweg heeft een verfbeurt
gekregen en de Hoge Ring is voorzien van nieuw asfalt. Ook is er begonnen met opknap werkzaamheden in de bosgebieden tussen de Von Draisweg en Hoge Ring.
Uiteraard zijn we samen met de gemeente Almere en de Stiwon druk geweest oplossingen te
zoeken voor het verminderen van waterplantengroei en de bestrijding daarvan. De overlast is een
landelijk probleem; op verschillende plekken in Nederland experimenteren waterbeheerders hoe
ze de overlast kunnen beperken met inachtneming van de (ecologische) doelen. De stichting
toegepast onderzoek waterbeheer (Stowa) heeft daartoe een omvangrijk stappenplan aanpak
waterplantenoverlast gepubliceerd en gedeeld met het VvEN bestuur, maar in de praktijk komt
het erop neer dat wij helaas niet veel méér kunnen dan maaien.
De Stiwon, met een nieuw bestuur, heeft haar nieuwe maai-aanpak zoals voorgesteld op de ALV,
het afgelopen seizoen in de praktijk gebracht. Deels is dat goed gegaan, deels ook wat minder
goed. In de envelop vindt u de nieuwsbrief van de Stiwon bijgevoegd.
En dan natuurlijk het voorstel van de gemeente tot wijziging bestemmingsplan omgeving
Schateiland. Zoals bekend, spant de gemeente zich in om de camping ‘Waterhout’ te vestigen op
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het Schateiland. Op 6 november en 15 januari j.l. zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd,
waar de inrichtingsplannenplannen en de uitkomsten van het akoestisch onderzoek werden
toegelicht door de gemeente en de campinghouder. De bestemmingsplanwijziging heeft ter
inzage gelegen op het stadhuis; 12 VvEN-leden hebben bezwaar ingediend. Voor de duidelijkheid:
de VvEN kan en wil in deze procedure geen standpunt innemen, omdat wij zowel de voor- als
tegenstanders van de komst van de camping, oftewel onze leden in algemene zin, dienen.
Tot zover het beknopte overzicht van de gebeurtenissen in 2017.
Graag herinneren wij u eraan dat de contacten met de gemeente, het coördineren met de
Stiwon, de waterschappen en semi-overheden, het financiële beheer van de vereniging, de
communicatie met de leden en wijkbewoners, enz., geheel geschiedt op vrijwillige basis van de
bestuursleden. In het belang van ons allemaal, om een prettige woonomgeving te creëren en te
handhaven. Wij stellen het daarom op prijs wanneer u klachten, opmerkingen of suggesties,
rechtstreeks aan ons meedeelt via info@vvenoorderplassen.nl. Mocht u suggesties of klachten
hebben omtrent het maaien, neem dan contact op met info@stiwon.nl
Op de komende ALV (eind april, begin mei) zal de voorzitter van de VvEN, de heer Anne Kolmer,
aankondigen niet langer verkiesbaar te zijn. Daarom zoeken wij nòg een nieuw lid dat vanaf dat
moment ons bestuur komt versterken.
Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen verheugt zich dit komende jaar op
een plezierige en constructieve opstelling van en naar haar leden. Wij wensen u een fantastisch
nieuw jaar toe!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Vereniging van Eigenaren Noorderplassen.

Profiel bestuurslid ‘waterbeheer’ (m/v):
 Woonachtig in Noorderplassen-Oost
 Enige ervaring in bestuurswerk
 Geen solist i.v.m. samenwerking bestuur, gemeente en andere partijen
 Bereid de maandelijkse VvEN bestuursvergaderingen bij te wonen en noodzakelijk
‘huiswerk’ te doen dan wel voorbereidingen te treffen
 Bereid zich te verdiepen specifiek in de problematiek van de waterplanten en –beheer
 In staat in groepsverband op te komen voor de belangen van de bewoners van
Noorderplassen-Oost
 Enig gevoel voor eigen-relativisme en humor
Graag zien wij uw reactie tegemoet op info@vvenoorderplassen.nl
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