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Notulen algemene ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 

 

Datum : donderdag 06 december 2012 

Aanwezigen : 15 leden inclusief bestuur 

Verslag naar : per e-mail naar de aanwezigen en afwezigen, wordt gepubliceerd op de website 

Website : www.hondsgemet.info 

 

nr. onderwerp 

1. Opening 

Erik de vries opent de vergadering. 

In dit verslag worden met name besluiten en actiepunten vastgelegd. 

 

2. Vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag van 05-09-2011. 

 

3. Beveiliging / status eiland 

Dirk Schmidt legt uit waarom de uitvoering van het beveiligingseiland stagneert, en in plaats van december 

2012, januari 2013 gereed is. De aanwezige leden reageren begripvol. Dirk legt uit dat de toegang van het 

eiland wordt geregeld door een camera met gezichtsherkenning. Alle gebruikers kunnen zich aansluiten bij 

Securitas, deze partij zal bij een alarmmelding ingeseind worden. De palen blijven bij een alarmmelding 

omhoog totdat Securitas/politie aanwezig is. De palen gaan in eerste instantie om 23.00uur omhoog en om 

7.00uur omlaag, mochten deze tijden te vroeg of te laat zijn kan dit altijd bijgesteld worden. 

 

Hobru vraagt of de slinger in de weg t.p.v. het eiland minder scherp gemaakt kan worden, dit geeft 

problemen met hun grote vrachtwagens en kan schade veroorzaken aan het voertuig, maar ook aan het 

eiland. Dirk gaat informeren wat de eventuele kosten zijn om dit aan te laten passen. 

 

M.b.t. het illegaal parkeren op het bedrijventerrein is een jaar geleden al een aanbod vanuit de AVRI gedaan 

richting de gemeente om BOAS van de AVRI in te zetten. Tot op heden heeft de gemeente hierop nog niet 

gereageerd, Erik de Vries zal een gesprek aangaan met de gemeente om te kijken of op korte termijn 

handhaving op dit gebied gerealiseerd kan worden. 

 

4. Financiën 

Erik de Vries geeft aan dat de penningmeester Walter Willems door ziekte helaas niet aanwezig kan zijn, 

indien nodig worden lopende zaken door accountant Van Oort overgenomen om evt. achterstand te 

voorkomen.  

 

M.b.t. de financiële situatie van de vereniging geeft Erik de Vries aan dat deze goed is. 

De vereniging heeft wat vragen gekregen over de ontvangen gelden m.b.t. beveiliging, gebruikers van de 

eerste dag hebben het gevoel dat ze betaald hebben, maar daarvoor in het begin geen diensten geleverd 

hebben gekregen. Het is de bedoeling dat deze kosten in de toekomst (na rato) gecrediteerd gaan worden, 

de verdeelsleutel hiervoor zal de komende tijd door het bestuur worden bekeken. Eerste kwartaal 2013 

wordt hiervoor een plan richting de desbetreffende leden gecommuniceerd. Er zijn gelukkig nog maar weinig 

wanbetalers, deze worden inmiddels door het bestuur met juridische stappen aangepakt. 
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5. Ontwikkeling terrein, verkeer en bouwrijp maken van terrein 

Ludolf van Lith van Gemeente Geldermalsen is niet aanwezig, Adrie van Kessel heeft een aantal zaken per 

mail ontvangen en draagt deze voor: 

- Gemeente geeft aan flink te hebben geïnvesteerd in Hondsgemet 

- De aanleg van het groen zal gefaseerd worden uitgevoerd, afhankelijk van de groei van het terrein 

- Diverse aanwezigen klagen over te hard rijden op het terrein, het bestuur zal de desbetreffende 

bedrijven hierop aanspreken. 

- Vanaf 2013 wordt kritisch gekeken naar de losse naambordjes op het terrein, de gemeente geeft 

aan dat deze borden weggehaald worden. 

- Op 13 december zal Audi De Waal haar deuren openen. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen, datum van volgende vergadering wordt nog verstuurd. 

Tevens zal deze datum op de website verschijnen, dit zal eind november 2013 worden. 

 
Website: www.hondsgemet.info 

Mocht u vragen en/of suggesties hebben kunt u deze mailen naar: info@hondsgemet.info 
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