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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
Notulen extra ALV op donderdag 16 november 2017 

 
Agenda punten 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Op de agenda zijn geen 

aanvullingen en wordt vastgesteld. 

 

2. Bespreking notulen vorige reguliere ALV van 30-05-2017 

Conceptverslag  HVMB van 30 mei 2017 heeft iedereen doorgenomen en er zijn geen 

opmerkingen of aanvullingen op de notulen. De notulen wordt vastgesteld.  

 

3. Aktiepuntenlijst. 

 
Nr: Datum:  Omschrijving:      Status: 
1 14-04-2015 Brief aansprakelijkheid schrijven aan gemeente.  Afgehandeld 
6 19/04/2016 Notaris benaderen voor de splitsingsakten  Afgehandeld 
8 28-06-2016 Splitsingsakten pleintjeswoningen   In behandeling 
9 28-06-2016 Keerwand t.h.v. Turfberg 15 staat scheef  In behandeling 
10 28-06-2016 scheur in funderingswand t.h.v. Turfberg 39  In behandeling 
11 16-02-2017 Verschillen onderhoudsprijzen bespreken  Afgehandeld 
12 16-02-2017 Uitleg sleutelverdeling in volgende ALV   Afgehandeld 

 

Ad. 1: We hebben met de gemeente afgesproken dat zij de trappen en hellingbanen 

na het groot onderhoud gaan aanpakken. Wel heeft de gemeente een proefopstelling 

gemaakt aan de Tichelberg zodat iedereen kan zien hoe het wordt. Zie verder in het 

verslag. Het bestuur sluit hierop dit actiepunt.  afgehandeld 

Ad. 6: De notaris is uitgenodigd om op deze ALV nogmaals uit te leggen waarom 

ondertekening van de gewijzigde splitsingsakte zo belangrijk is.   afgehandeld 

 

 

4. Communicatie naar de leden 

Het bestuur wil graag meer communicatie via de email laten verlopen. Hiervoor 

vragen we aan ieder lid een email adres zodat het bestuur nieuwsbrieven en 

uitnodigingen via de email kunnen versturen. Op het presentatiescherm laat het 

bestuur een lijst met namen zien van mensen die hun emailadres nog NIET heeft 

opgegeven. Het bestuur vraagt aan de aanwezigen om een emailadres op te geven 

zodat het bestuur deze kan gaan gebruiken.  

 

5. De notaris en de gewijzigde splitsingsakten. 

De voorzitter stelt Notaris de Groot van JHD notarissen voor en geeft hem het woord. 
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De notaris legt nogmaals kort uit waarom de wijziging in de splitsingsakte gewenst is: 

1. Kettingbeding (vastleggen lidmaatschap HVMB aan onroerend goed) 

 2. Groot onderhoud stukje dek voor de voordeur door HVMB 

 3. Sleutelverdeling contributie 

 

Binnen de kleine VvE moet iedereen getekend hebben voordat de akte gewijzigd kan 

worden.   

Zowel het bestuur als de notaris vragen iedereen met klem de volmacht te tekenen 

zodat de splitsingsakte gewijzigd kan worden. 

 

Een vraag uit de zaal over de pleintjeswoningen. Deze woningen hebben geen 

splitsingsakte en zullen d.m.v. een contract verbonden worden aan de HVMB 

 

Ook wordt er gevraagd over de 90% regeling. Dit was in 2002 de afspraak in de ALV 

om door te gaan met de wijziging of niet. In 2002 was er na de stemming 92% van de 

stemmen voor wijziging. Echter doordat 1 weigerachtige een complete patio van 8 

eigenaren kon blokkeren was de hoeveelheid die daadwerkelijk waren aangepast 

lager.  

 

De sleutelverdeling is als volgt: 

Garage-eigenaren betalen 25% van de totale contributie en de 

Woning-eigenaren betalen 75% van de contributie 

- er zijn 256 garages; elke garage draagt 0,1% bij. In totaal dus 25,6%. 

- er zijn 83 woningen; elke woning draagt 0,9% bij. In totaal dus 74,7%. 

--------------+ 

Totaal 100,3% 

 

De notaris geeft nogmaals aan dat het in ieders belang is dat er getekend wordt, 

zodat het dek onderhouden kan worden.   

 

6. De afspraken met de gemeente 

Het bestuur is met de gemeente Zoetermeer in overleg over de verlichting op het 

dek. De gemeente heeft aangegeven dat de verlichting vervangen kan worden omdat 

het afgeschreven is. Ook heeft de gemeente gekeken naar het verlichtingsplan van 

Annemieke Diekman en vervolgens eigen verlichting scenario’s aangegeven: 

1. Paaltoppers (hoge armaturen van 3,4 meter) 

2. Verlichting aan de wanden (kopse kant van de schuurtjes op het dek) 

3. Boulderarmaturen (een op een vervanging met andere armaturen) 

 

Als bestuur heeft de HVMB aangegeven aan de gemeente niets te voelen voor 

scenario’s 1 en 2, omdat dit technisch en esthetisch niet haalbaar of mooi is.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd waar die verlichting komt te staan. Uit de tekening van 

de gemeente blijkt dat de paaltoppers midden in het looppad geplaatst moet 

worden. 3 á 4 per gang. 
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Vraag van het bestuur aan de gemeente wat het verschil is in kosten. De gemeente 

geeft aan dat de paaltoppers veel goedkoper zijn doordat er minder behoeven te 

worden geplaatst en de verlichting met ledlampen wordt uitgevoerd, waardoor dit 

veel goedkoper wordt. Wel moet er een soort constructie in het dek gemaakt worden 

om een goede verankering van deze paaltoppers te krijgen. Vanuit het oogpunt van 

de spankabels zal dat zeer voorzichtig moeten worden uitgevoerd met begeleiding 

van b.v. bureau Hageman.  

Voor de verlichting aan de muur moet er een ringleiding voor elektriciteit gemaakt 

worden van lamp naar lamp hetgeen enorme kosten met zich meebrengt. Het 

bestuur heeft aangegeven dat dan eventueel een PV oplossing mogelijk zou zijn, 

maar daar kleven ook weer grote onderhoudskosten aan.  De ALV is het ermee eens 

dat de paaltopper geen mogelijke kandidaat is voor vervanging van de verlichting. 

Het bestuur van de HVMB gaat dus weer verder met de gesprekken met de 

gemeente, voortbordurend op de boulderoplossing. (conform verlichtingsplan 

Annemieke Diekman) 

 

 

7. Bespreking groot onderhoud, de offerte van de aannemer, stemmen over gunnning 

van de opdracht aan de aannemer. 

De offerte van de aannemer wordt besproken. Er is een vraag over het spouwlood 

vervangen  de voegen van de huizen zijn in slechte staat. Dit betekent dat als de 

aannemer het lood vervangt, hij alleen de voegen van de stenen herstelt die hij heeft 

vervangen om bij het lood te komen. De huis eigenaar moet daarna zelf de rest van 

de voegen controleren op juiste staat en deze eventueel zelf (laten) herstellen. Ook is 

er een vraag over de dooorlooptijd van de fasen. Deze doorlooptijd is ongeveer 6 -8 

weken. Dat is een lange tijd waarin niet op het dek gelopen mag / kan worden. De 

mensen moeten wel een mogelijkheid houden om hun huis te bereiken. Voor velen 

zal dat de garage zijn en de achteruitgang. Als opmerking uit de zaal wordt er 

aangegeven dat niet iedere tuin ook een achteruitgang heeft. 

 

De offerte wordt ter stemming gebracht en de offerte wordt met meerderheid van 

stemmen aangenomen, waardoor het bestuur van de HVMB verder gaat met de 

onderhandelingen en openstaande punten met de aannemer 

 

8. Offertes voor de patio’s in het groot onderhoud. 

De voorzitter legt aan de vergadering uit dat het bestuur van de HVMB de patio VvE’s 

heeft aangeboden om mee te doen met het groot onderhoud bij deze zelfde 

aannemer zodat de prijs zo scherp mogelijk wordt. Ook de renovatie is dan door 

eenzelfde aannemer gedaan zodat er één garantie is voor het gehele dek. Veel patio 

eigenaren en patio VvE’s zijn geïnteresseerd en willen meedoen. Hiervoor zijn door 

de aannemer per patio een offerte gemaakt voor de renovatie.  

 



Secretariaat HVMB, Tichelberg 36, 2716LM Zoetermeer, 

e-mail: info@hvmb.net, internet: www.hvmb.net; 

KvK: nr.: 40409585, Bank: ING, rekening nr.: NL49INGB0004317093 

 

Dhr Laarman vraagt over de openstaande punten van de offertes van de patio’s die 

bij de aannemer openstaat. Deze punten zijn door Ewoud Blom doorgegeven aan de 

aannemer en we wachten op beantwoording.   

 

Ook wordt er een vraag gesteld over het risico van het lenen van het geld voor de 

patio-eigenaren. De aannemer heeft aangegeven voor enkele patio-eigenaren het 

bedrag te willen voorschieten zodat dit binnen maximaal 5 jaar wordt terugbetaald.  

 

Ook wordt gevraagd of het groot onderhoud wacht op het tekenen van de offerte 

van de patio VvE’s. Het antwoord is nee, we gaan door met het groot onderhoud in 

het voorjaar van 2018. 

 

Dhr Heesen vraagt wat er gebeurt wanneer een patio eigenaar niet wil meedoen 

maar de garage eigenaren wel? Deze vraag heeft niet zo maar een antwoord en als 

bestuur van de HVMB gaan we hierover nadenken. De juridische commissie zal zich 

hierover gaan buigen. 

 

Dhr. Bijker vraagt zich af of het feit dat hij makkelijk op te nemen vlonders heeft 

liggen, wel in de offerteprijs is verwerkt. Na de vergadering maakte hij nog de 

opmerking dat hij graag een wat meer maatwerkofferte zou willen zien. 

 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

Er is een vraag over de hellingbanen. De gemeente heeft aangegeven deze ook aan te 

willen pakken. De HVMB is met de gemeente overeengekomen dat de gemeente 

wacht met aanpakken van de trapopgangen en de hellingbanen, totdat de HVMB 

klaar is met het groot onderhoud van het dek.  

 

Bewoners hebben afspraak staan met de gemeente op 9 december (??) 

 

Ook geeft iemand een opmerking dat de aannemer met het versjouwen van zware 

zaken uit moet kijken met de belasting van het dek. Het bestuur geeft aan de 

aannemer hierover te informeren en hier rekening mee te houden. Dit geldt 

uiteraard ook voor bewoners. 

 

De juridische commissie wordt uitgebreid met Paul Laarman en Cees Klein en willen 

graag alle patio-eigenaren het groot onderhoud laten uitvoeren. Gekeken moet gaan 

worden hoe iedereen te overtuigen om groot onderhoud uit te voeren in de patio 

tuin. 

 

Dhr. Burghout geeft aan een nieuwe splitsingsakte te ontvangen van de notaris. 

 

Dhr. Braam vraagt of zijn offerte bedrag nog veranderd. Hij heeft een laag bedrag en 

is bang dat deze hoger wordt. Het bestuur geeft aan dat dat niet de bedoeling is. 

 

Na de vragen wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.  


