Verslag algemene ledenvergadering
Verslag 3e algemene ledenvergadering Vereniging Ons Dorp Rumpt
Gehouden op maandag 25 november 2013 in dorpshuis Albertine te Rumpt aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Vaststellen agenda
2. Notulen vergadering 9 april 2013
3. Terugblik voorbije jaar / half jaar
4. Voorstellen van de heer M. van Bebber
5. Status proces en mogelijkheden verder verloop
6. Status WOB verkeersbewegingen
7. Financiering advieskosten
8. De leden aan het woord: ideeën, suggesties, feedback op het gevoerde beleid
9. Rondvraag
10. Afsluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (32 leden) welkom. De agenda wordt
zonder aanpassingen vastgesteld.

2. Notulen vergadering 9 april 2012
De notulen van de vergadering van 9 april 2013, zoals die op 15 april 2013 op de website geplaatst
zijn worden door de vergadering, met dank aan de notulist, goedgekeurd.

3. Terugblik voorbije (half-) jaar
Via de email zijn de leden reeds op de hoogte gesteld van de gevoerde activiteiten. De voorzitter
vat de activiteiten en mijlpalen nog eens samen. De vereniging streeft naar maximale openheid
voor haar leden en zal op de website alle relevante informatie blijven plaatsen. Zo ook alle
correspondentie met bestuurlijke organen en hun reacties.

4. Voorstellen de heer van Bebber
Onze adviseur, Marc van Bebber is werkzaam bij Rentmeesterskantoor Korevaar uit Ellecom,
www.kantoor-korevaar.nl, en staat ons de laatste maanden bij in advisering over het proces en de
inhoud van onze bezwaren.

5. Status proces en mogelijkheden verder verloop
Puntsgewijs heeft de heer van Bebber de status van het huidige traject en de vervolgstappen met
de leden doorgenomen. Indien de gemeenteraad dit plan toch zou vaststellen rest de vereniging
alleen nog maar de gang naar de Raad van State. Leden worden opgeroepen om ook individueel
de beroepsgang naar de Raad van State te maken. De uitspraak van de gemeenteraad zal in Q1
2014 zijn waarna een 6 weekse-periode volgt waarin bezwaar kan worden aangetekend. Indien de
gang naar de Raad van State nodig zal blijken te zijn volgt nog een periode van ca. 6 tot 9
maanden alvorens de Raad van State haar (bindende) uitspraak zal doen.

6. Status WOB verkeersbewegingen
Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2013 heeft wethouder Wiendels bevestigd dat er een
verkeersanalyse had plaatsgevonden en dat hieruit bleek dat “het omliggende wegennetwerk

voldoende capaciteit heeft om de verkeerstoename als gevolg van het zorglandgoed op te vangen.
Mochten in de loop van het komende planproces hierover andere inzichten ontstaan dan zullen de
kosten alsnog neergelegd worden bij de initiatiefnemers neergelegd worden”. Door het indienen
van een WOB omtrent de verkeersbewegingen in Rumpt is inmiddels inzage gekregen in de
analyses die de gemeente in het verleden heeft laten doen. Sinds 2010 is het aantal
verkeersbewegingen in Rumpt met ruim 28% gestegen. Het aantal verkeersbewegingen Rumpt uit,
anders dan via de Roodseweg, zou zelfs bijna 4x zo hoog geworden zijn! Reden voor de vereniging
om een hernieuwde analyse te laten uitvoeren in samenwerking met een onafhankelijk en
gerenommeerd bureau. Zodra hiervan de uitslagen bekend zijn zullen deze met de leden gedeeld
worden. Eén van de aanwezige leden gaf aan ook communicatie te hebben over verkeersanalyses
rondom de kruising met de provinciale weg en deze te zullen toesturen ter completering van het
algehele beeld.

7. Financiering advieskosten
De gefactureerde advieskosten bedragen tot op heden ca. €1.750,= (excl. BTW). Deze kunnen al
worden bekostigd vanuit vrijwillige giften van leden (tot op heden ruim €1.750,=). Aangezien de
advisering ook voor de zienswijze in november 2013 nodig was zijn verdere advieskosten gemaakt
en de verwachting is dat tot het einde van het jaar nogmaals voor zo’n €1.750,= aan kosten zullen
worden gemaakt. Vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat de kosten onder controle gehouden
kunnen worden door onze eigen actieve bijdragen (veel voorwerk wordt door het bestuur en de
leden gedaan) en dat toekomstige giften een structurele contributieverhoging nog niet noodzakelijk
maken.

8. Leden aan het woord
Na afstemming met de aanwezige leden is besloten vanaf heden de pers actiever te benaderen.
Daarbij staat voorop dat wij vanuit de inhoud en niet de emotie willen communiceren ter
voorkoming van stemmingmakerij en verdeeldheid binnen het dorp.
VRAAG: is er ook nog contact met de Provincie? ANTW: Binnenkort staat een gesprek met de
Provincie gepland waar een delegatie van het bestuur naar toe gaat.

9. Rondvraag
VRAAG: B&W heeft nog één rol namelijk het pre advies aan de raad. Het CDA is tegen terwijl haar
wethouder voor is. Kan dat? ANTW: ja het duale stelsel geeft de wethouder de mogelijkheid tegen
zijn eigen fractie te stemmen.
Het verslag van deze vergadering zal worden geplaatst op de website.
Verder geen vragen meer in de rondvraag.

10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur

