Verslag algemene ledenvergadering
Verslag 4e algemene ledenvergadering Vereniging Ons Dorp Rumpt
Gehouden op donderdag 13 maart 2014 in dorpshuis Albertine te Rumpt aanvang 20.00 uur.
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Opening en vaststellen agenda
Notulen vergadering 25 november 2013
Terugblik beslissing gemeenteraad
Wat kunnen we doen nu de gemeente heeft besloten het voorstel tot wijziging van het
bestemmingsplan goed te keuren?
Financiering advieskosten
De leden aan het woord: ideeën, suggesties, feedback
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen (30 leden) welkom. De agenda wordt
zonder aanpassingen vastgesteld.

2. Notulen vergadering 25 november 2013
De notulen van de vergadering van 25 november 2013, zoals die op 6 maart 2014 op de website
geplaatst zijn worden door de vergadering, met dank aan de notulist, goedgekeurd.

3. Terugblik beslissing gemeenteraad
Via de email zijn de leden reeds op de hoogte gesteld van de gevoerde activiteiten sinds de laatste
vergadering. De voorzitter vat de activiteiten, gevoerde gesprekken de beslissing van de
gemeenteraad nog eens samen. De vereniging streeft naar maximale openheid voor haar leden en
zal op de website alle relevante informatie blijven plaatsen.

4. Wat kunnen we doen nu de gemeente heeft besloten het voorstel
tot wijziging van het bestemmingsplan goed te keuren?
In het kort worden twee scenario’s aan de vergadering voorgelegd: Als VODR stoppen met dit
traject of doorgaan.
Doorgaan betekent:
1. beroep aantekenen tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan: wordt
ingesteld bij de Raad van State door
a. diegenen die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend,
en
b. die worden aangemerkt als direct belanghebbenden.
2. bezwaar aantekenen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning bij B&W.
Alle te volgen stappen worden uitgebreid doorgenomen en toegelicht.
De vergadering heeft unaniem besloten door te gaan en dus in eerste instantie beroep aan te
tekenen tegen het wijzigen van het bestemmingsplan en de gang naar de Raad van State te maken
en zo nodig bezwaar aan te tekenen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning.
De vereniging heeft tevens unaniem besloten het bestuur van de VODR de volmacht gegeven alles
te doen en te laten wat noodzakelijk is conform de tijdens de vergadering uiteengezette
procedures.

Daarnaast zal de vereniging zich maximaal inspannen om direct belanghebbenden en andere
dorpsgenoten die een individuele zienswijze hebben ingediend te ondersteunen in hun
bezwaarschriften richting de Raad van State en andere beroepsinstanties.
Onze adviseur, Marc van Bebber, werkzaam bij Rentmeesterskantoor Korevaar uit Ellecom, zal ons
steeds terzijde staan in advisering over het proces en de inhoud van onze bezwaren.

5. Financiering advieskosten
De gefactureerde advieskosten bedragen tot op heden ca. €3.800,= (excl. BTW). De eerste
€1.750,= zijn al betaald en bekostigd vanuit vrijwillige giften van leden. 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. Wel doet het bestuur een
oproep om vrijwillige bijdrages over te maken op: NL63 TRIO 0197 6583 26 t.n.v. Vereniging Ons
Dorp Rumpt, o.v.v. ‘bijdrage adviseur’.
Deze oproep zal ook nog via de email aan alle leden gedaan worden. De verwachting is dat de
kosten voor het verdere verloop van het traject nog zo’n €3.000,= zullen bedragen.

6. Leden aan het woord
Na afstemming met de aanwezige leden is besloten de pers op dezelfde wijze te blijven benaderen,
waarbij voorop staat dat wij vanuit de inhoud en niet de emotie willen communiceren.

7. Rondvraag
Diegenen die individueel bezwaar willen aantekenen worden verzocht dit (via de email) te melden
bij de vereniging.
Het verslag van deze vergadering zal worden geplaatst op de website.

8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar
aanwezigheid en bijdrage.

