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Bestuursverslag over 2017 
 
 
Algemeen: 
Geachte leden van de HVMB. Het bestuur biedt u hierbij het bestuursverslag over het jaar 
2017 aan. Dit jaar hebben we als bestuur grote stappen gemaakt met de aannemer en zijn 
offerte zoals die  was aangeboden. De voorbereiding en de invulling van het groot 
onderhoud zijn nu in de laatste fase waardoor we dit jaar kunnen beginnen aan het groot 
onderhoud. Voor dit jaar staat de vervanging van de waterdichte laag centraal, waarna 
aankomend jaar het betonherstel en het herstel van het hekwerk kan plaatsvinden. 
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1 Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur: Het bestuur van de HVMB heeft in een vaste samenstelling in het bestuursjaar 
2016 acht maal vergaderd. De technische commissie is 5 keer bijeen geweest en de 
juridische commissie heeft ook 6 keer vergaderd. Het bestuursjaar is verlopen in de 
volgende bestuurssamenstelling:  
 
Voorzitter:     dhr. Amptmeijer 
Secretaris en vicevoorzitter   dhr. Oosterveer  
Penningmeester:    dhr. Van Driel 
Bestuurslid Technische Commissie:  dhr. Verbeek 
 
 
Samenstelling Technische Commissie:  

- Willem Hermans 
- Dick Havenaar 
- Richard Verbeek 

 
Samenstelling Juridische Commissie: 

- Paul Laarman 
- Cam Klein 
- Rob Oosterveer 

 
Externe Adviseurs: 
techniek:     dhr. Blom van Modus architectuur 
VvE zaken     mevr. Driessen van Organique 
Landschapsarchitect:    mevr. Diekman van Diekman architecten 
 
 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar medebewoners of garage eigenaren om toe te 
treden als lid van het bestuur van onze vereniging. Er is nog een functie van technisch 
bestuurslid beschikbaar (1 technisch lid) die door leden van de HVMB ingevuld kunnen 
worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie of zich aangesproken voelen om 
het bestuur te ondersteunen zonder lid te worden van het bestuur, dan bent u van harte 
welkom.  
 
 
2. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de 
voortgang van de voorbereidingen voor het groot onderhoud. Met name de gesprekken met 
de gemeente liepen regelmatig vertraging op. Ook het inkopen van de patio VvE’s in het 
groot onderhoud was een belangrijk onderdeel in de bestuursvergaderingen. 
 
3. De juridische commissie 
De juridische commissie is in het begin van het jaar 2017 meermalen bijeen geweest om te 
kijken hoe we als HVMB de bijdrage van dhr. Harteveld konden berekenen en na veel moeite 
kwam de commissie op een korting vaan 1,7% van de contributie voor hem. Dit voorstel 
heeft het bestuur naar dhr. Harteveld gestuurd. Op dit eerste voorstel is afwijzend 
gereageerd door de heer Harteveld. Dhr. Harteveld geeft in een reactie aan slechts 1/256 
deel te willen betalen conform de contributie regeling van vóór de ALV van 2002 waarin de 
HVMB met meerderheid van stemmen de sleutelverdeling van de contributie betalingen heeft 
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aangepast. Hierop heeft het bestuur een tweede voorstel aan dhr. Harteveld gestuurd waarin 
het bestuur aangeeft dat hij alles moet betalen conform de sleutelverdeling en besluiten 
zoals die bekrachtigd zijn door de ALV van 2002 en de daaropvolgende jaren. Daarop is 
afwijzend gereageerd. Het hoger beroep (middels een memorie van grieven) is intussen 
aangevraagd en de advocaat van dhr. Hartelveld heeft inmiddels een verlengde reactietijd 
aangevraagd om hierop te reageren.  
 
Ook is de juridische commissie aan het onderzoeken hoe de laatste kleine VvE’s toch te 
overtuigen zijn om mee te willen doen met het groot onderhoud. Het bestuur hecht grote 
waarde aan het integraal onderhoud van het gehele dek door 1 aannemer zodat de garantie 
voor het gehele dek van toepassing is, waarvan iedereen profijt kan hebben. 
 
4. De technische commissie 
De technische commissie is 8 keer samen geweest en heeft met Ewoud Blom en de 
aannemer de offerte doorgenomen en de technische puntjes op de i gezet. Ook heeft de 
technische commissie veelvuldig gesprekken gevoerd met de gemeente over de verlichting 
op het dek. Helaas was de voortgang niet groot en gooide de gemeente ook roet in het eten 
door een ander soort verlichting te willen hebben op het dek. Middels de 
bewonersbijeenkomst op het dek en de uitnodiging aan de wethouder om op locatie te 
komen kijken, hebben we weer wat vaart kunnen zetten in deze verlichtingsproblematiek. 
Momenteel is de gemeente ook overtuigd van het feit dat de boulders de beste oplossing is 
voor het dek en hebben we (bijna) overeenstemming over de plaatsing hiervan. 
 
5. De gemeente Zoetermeer 
Behalve de verlichting op het dek is de gemeente ook begonnen met de renovatie  van de 
hellingbanen en trapopgangen. Als voorbeeld heeft de gemeente de trapopgang bij de 
rotonde aan de Tichelberg (t.h.v. nr. 39) aangepast en ook de hellingbaan (t.h.v. nr. 1) is 
vernieuwd. Dit is buiten de HVMB om geregeld en de HVMB heeft aan de gemeente 
aangegeven hierin ook geen partij te willen zijn. De hellingbanen en trappen zijn een 
onderdeel van de buurt en het bestuur van de HVMB wil graag dat de gemeente de 
bewoners in de wijk informeert over de gang van zaken omtrent de vernieuwingen door de 
gehele wijk. Het bestuur is van mening dat de trapopgangen en de hellingbanen onderdeel  
zijn van die renovatie. 
 
6. Notaris en de splitsingsakten 
Het bestuur heeft de druk op de notaris opgevoerd en daarmee geprobeerd een versnelling 
in de afhandeling in de wijziging van de splitsingsakten te verkrijgen. Helaas heeft de notaris, 
door het versturen van de verkeerde tekst naar de patio-eigenaren ervoor gezorgd dat er 
onduidelijkheid is ontstaan. Om ook richting de  bewoners heeft het bestuur geprobeerd dit 
weer onder de aandacht te brengen. Tijdens de ALV van 16 november 2017 heeft de Notaris 
wederom uitleg gegeven waarom tekenen van machtiging zo belangrijk is. Alle bewoners 
hebben een verzoek van de notaris gehad en het bestuur wil dan ook, ieder lid van de HVMB 
die nog niet getekend heeft,  met klem verzoeken dit nu te doen. 
 
7. De actiepuntenlijst uit de ALV 
Het bestuur is van mening dat de gemeente nu inderdaad werkt maakt van de hellingbanen 
en trapopgangen en dat hiermee punt 1 afgesloten kan worden. Ook heeft het bestuur de 
notaris (punt 6) aangespoord een nieuwe aanzet te geven om de laatste splitsingsakten te 
laten tekenen. Hier is hij mee aan de slag gegaan en als bestuur denken we dat we het 
maximale eruit hebben gehaald wat er mogelijk is. Het is nu aan de huis-eigenaren en 
garare-eigenaren om te tekenen. De lijst ziet er als volgt uit: 
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Actiepuntenlijst: 
 
Nr: Datum:  Omschrijving:      Status: 
1 14-04-2015 Brief aansprakelijkheid schrijven aan gemeente.  Afgerond 
6 19/04/2016 Notaris benaderen voor de splitsingsakten  Afgerond 
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 
 
8. Het groot onderhoud. 
Het bestuur heeft groen licht gekregen om de boulderarmaturen te (laten) vervangen voor 
nieuwe boulderarmaturen op de plaatsen waar Annemieke Diekman deze had ingetekend. 
Wel wil de gemeente een extra armatuur plaatsen bij de trappen t.h.v de pleintjes woningen 
omdat de overkapping veel licht tegenhoudt en daardoor de trap erg donker is. De aannemer 
is nu de kosten aan het berekenen voor de gemeente en de kosten voor de HVMB v.w.b. de 
verlichting. Deze zal zeer waarschijnlijk bekend zijn op de ALV. Omdat de voortgang nu 
versnelt is niet duidelijk aan te geven hoe ver we zijn, maar op enkele details na is alles 
gereed voor het groot onderhoud. In de ALV krijgt u de laatste stand van zaken. 


