Verslag algemene ledenvergadering
Verslag 5e algemene ledenvergadering Vereniging Ons Dorp Rumpt
Gehouden op maandag 31 augustus 2015 in dorpshuis Albertine te Rumpt aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1   Opening en vaststellen agenda
2   Notulen vergadering 13 maart 2014
3   Linge’s Zorglandgoed
1  
2  
3  

4  
5  
6  
7  
8  
9  

terugblik beslissing Raad van State
nieuwe bestemmingsplanprocedure
vervolgstappen

Bestuur
Financieel jaarverslag
Landgoed Huis te Rumpt
Andere activiteiten VODR
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (57 leden) welkom. De agenda wordt
zonder aanpassingen vastgesteld.

2. Notulen vergadering 13 maart 2014
De notulen van de vergadering van 13 maart 2014, zoals die op 25 maart 2014 aan de leden zijn
gestuurd en bij de uitnodiging voor de vergadering nogmaals meegestuurd zijn, worden door de
vergadering, met dank aan de notulist, goedgekeurd.

3. Linge’s Zorglandgoed
Via de email zijn de leden reeds op de hoogte gesteld van de belangrijkste ontwikkelingen sinds de
laatste vergadering. De voorzitter vat de ontwikkelingen, activiteiten en de uitspraak van de Raad
van State nog eens samen. Ook wordt verder ingegaan op de beslissing van de gemeente om een
nieuwe bestemmingsplanprocedure te starten. Per 14 augustus is er een nieuw
ontwerpbestemmingsplan en een ontwerp van de omgevingsvergunning. Deze liggen ter inzage
voor een periode van zes weken. Voor vrijdag 25 september kan een ieder die bezwaren heeft een
zienswijze indienen.
Net als in 2013 zal de VODR haar zienswijze indienen waarbij ieder die dat wil zich kan aansluiten
en tevens zal zij individuele personen ondersteunen bij het indienen van hun zienswijze.
De VODR 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. Bestuur
Jacques Brulot is teruggetreden als bestuurslid (secretaris) van de VODR. Het bestuur heeft zijn
besluit geaccepteerd en draagt John van Slobbe (huidig mede-bestuurder) voor als nieuwe
secretaris. De benoeming van John van Slobbe is unaniem door de vergadering goedgekeurd.
Met het terugtreden van Jacques Brulot komt het aantal bestuurders uit op vier (Wim Heijting voorzitter, Christophe Thole -  penningmeester, John van Slobbe - secretaris, Jan van der Lingen).

Er wordt een oproep gedaan voor een nieuw, vijfde bestuurslid. Deze zal tijdens de volgende ALV
worden benoemd en aangesteld.

5. Financieel jaarverslag
De kascontrolecommissie, bestaande uit Hans Ooteman en Linda van Santen, heeft de financiële
verslaglegging over de boekjaren 2013 en 2014 bestudeerd en is van oordeel dat beide jaren een
waarheidsgetrouw beeld geven van de werkelijkheid. Voor beide jaren heeft de
kascontrolecommissie het advies gegeven de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
De ALV gaat akkoord met de decharge. Het bestuur dankt de kascontrolecommissie voor haar
deskundig werk.
Als nieuwe kascontrole commissie wordt benoemd Nick van den Heuvel en Genevieve Bouvy. Als
reserve lid is aangesteld Bart Beers.

6. Landgoed Huis te Rumpt
Jan Frans van Boeckel van Rumpt heeft in een presentatie de plannen toegelicht om de agrarische
functie van het bij het Huis te Rumpt horende land te vervangen door een landgoedbestemming
(groot 7,5 ha). Hierop moeten 4 woningen gebouwd gaan worden in een erfpachtconstructie
(toekomstige bewoners pachten de grond en kopen en bouwen het woonhuis zelf). De
veranderingen vinden alleen plaats aan de buitenzijde van de dijk; de twee wielen met hun
omgeving blijven onaangetast. De ontsluiting zal via de Roodseweg verlopen. De plannen liggen nu
bij de gemeente voor verdere ontwikkelings- en goedkeuringstrajecten. De vereniging dankte de
heer van Boeckel van Rumpt voor het vroegtijdig delen van zijn plannen.

7. Andere activiteiten VODR
Marco Oostrum geeft een korte toelichting omtrent het aspect Veiligheid. Gesproken wordt over het
nut van de app “Rumpt Veilig”, de (preventieve) waarde van de recent geplaatste camera’s aan het
begin van het dorp en de waarde die de politie geeft aan meldingen van verdachte
zaken/personen.
Er blijkt belangstelling te zijn voor een set concrete tips en spelregels voor de app. Deze zullen
binnenkort op de website geplaatst worden dan wel deur aan deur worden verspreid. Ook zal er
een vervolgpresentatie gegeven worden in samenwerking met de politie.

8. Rondvraag
Om geen verwarring en onnodige communicatie te creëren: de veiligheidsapp “Rumpt veilig” is
alleen bedoeld voor veiligheids-gerelateerde zaken. Zoekgeraakte huisdieren etc. kunnen op de
app “Rumptse zaken” worden geplaatst.
Het verslag van deze vergadering zal worden geplaatst op de website.
Verder geen vragen meer in de rondvraag.

9. Afsluiting
Onder dankzegging van de leden voor hun aanwezigheid en deelname, sluit de voorzitter de
vergadering om 22:00 uur	
  

