Verslag Gebruikersgroep Bentwoud 14 januari 2016
de Tas Benthuizen
Aanwezig: 26 personen.
Afwezig met kennisgeving: 6 personen
1. Welkom, Mededelingen en ingekomen stukken
Siep heet een ieder welkom met name de nieuwe mensen.
a. De gemeente APN heeft ingestemd met naamswijziging van het
Achterofsepad.
b. Pieter van Dijk wordt uitgenodigd om iets te vertellen over zijn scriptie. Dit zal
voor de vergadering van mei worden geagendeerd.
c. De nieuwe beheerder van SBB Michail Woudsma heeft zich zelf voorgesteld.
2. Verslag en actiepunten
a. Linda komt niet met een lijstje van BOA-namen. De contactgegevens van de
BOA staan op de site.
b. Linda geeft aan dat de mountainbikepaden geen prioriteit hebben, eigenlijk
wachten ze op initiatieven.
c. Dick heeft met Sonneveld contact opgenomen. Zij gaan nu contact opnemen
met Linda om het bord aan te passen.
d. Dick vraagt of de overgebleven gelden ook gebruikt kunnen worden voor het
wandelpad naast Joost van der Eijkpad. Binnen de gemeente is hier aandacht
voor.
3. Vliegclub (GMC) in het Bentwoud ( voorzitter van de Vliegclub)
a. De voorzitter Henny van Loon en de secretaris Diederik van Deventer geven
een kleine uitleg over deze vereniging en de activiteiten die zij ondernemen.
Tevens nodigen zij ons uit om eens bij de vliegclub te komen kijken. In de
vergadering van 19 mei zullen ze een presentatie nover hun vereniging
verzorgen.
4. Gebruikersgroep toekomst
a. De GGB gaat over van de provincie naar SBB. SBB hanteert een ‘Plan van
aanpak Gebruikersgroepen’. De verschillen tussen ons en het handboek
nopen tot nader overleg.
b. SBB vindt onze GGB goed functioneren en wil onze meningen weten. We
gaan in zes groepen langs een zes-tal flip-overs om onze meningen en ideeën
te lanceren en te reageren op de stellingen. Aan het einde van deze sessie
worden naast Siep, Jelle de Kroon, Ab Kuntze, Kees Bot, Marcel van Veen,
Rob en Conny Daalhoff, Wil ten Hove aangewezen. In maart wordt hierop
teruggekomen.
c. We besluiten om voorlopig de vergaderfrequentie aan te houden.
5. Pauze
6. Presentatie wandelingen
Ton Homburg geeft een presentatie over de ontwikkelingen van de wandelroutes in
het Bentwoud. De wandelroutes worden in kaart gebracht met GPS zodat ze digitaal
beschikbaar zijn. Tevens komt er een brochure waarin de wandelroutes zijn
omschreven. De brochure wordt uitgereikt tijdens het festival.
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7. Bentwoudfestival huidige stand van zaken
a. Linda geeft een korte toelichting van de activiteiten van het Bentwoud festival;
a.i. Er komt een luchtballon om een overzicht te hebben.
a.ii. De opening wordt verricht door kinderen welke betrokken zijn met de
aanleg van het speelbos en genomineerd zijn voor de tenaamstelling
van het speelbos. Tevens wordt dit onthuld
a.iii. Fietstochten
a.iv. Natuurmarkt met activiteiten
a.v. Muziek
a.vi. Huifkartochten
a.vii. Broodbakken
a.viii. klimwand
a.ix. enz
b. Wel wordt een van iedere enige inspanning verwacht voor hand en
spandiensten.
c. Klaas gaat een brochure maken met de vele foto’s die hij gemaakt.
d. Kees Bot geeft aan om met sympathisanten te werken
8. Aanbesteding stand van zaken
a. Boukelien Bos en Michal Woudsma geven een toelichting over het
toekomstige beheer. De aanbesteding is afgerond en een aannemer de Heer
is geselecteerd voor de komende 3 jaar. Deze aannemer werkt met en leidt
Wajong jongeren / schoolverlaters op door eigen SRI personeel. Tevens heeft
de aannemer een goede matrix gemaakt aangaande de overlast / hinder e.d.
Buiten de prijs waren bovenstaande criteria doorslaggevend.
b. Als wij dingen signaleren kunnen we altijd Michal contacten.
c. De aannemer heeft voldoende personeel en ervaring om in ‘drukke tijden’ het
werk afdoende te verrichten.
d. Siep stuurt nog wat extra info over het bedrijf door. Dit is te vinden op
www.deheerlandenwater.nl
e. Er is aandacht voor het gebruik van materieel zodat niet alles kapot wordt
gereden.
9. Basisinrichting Bentwoud
a. Wouter geeft een korte toelichting over het Waddixveense deel II.
b. De ‘randwegzone’ wordt ook ingericht.
c. Met de aanleg van de inrichting wordt rekening gehouden met de werkweg cq
het fietspad.
d. De aannemer heeft het e.e.a aan de waterhuishouding gedaan. Het gevolg is
dat het waterpeil aan het stijgen is.
e. De prioriteiten van het padenplan (voorstel GBG) is gehonoreerd.
f. Het ruiterpadenplan stond op een laag pitje maar SBB is dit met Ria aan het
oppakken. Binnenkort is er overleg met diverse maneges om samen te
werken. Het verzoek is: is er iemand die vanuit de GGB de ruiters wil
vertegenwoordigen? Zo niet zal die vraag bij de maneges worden neergelegd.
g. Er is nog wat onduidelijkheid over het fietspad naar het Noordeinde. Alles wat
in omloop is en wordt gespeculeerd is niet de ‘waarheid’.
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h. In het Waddinxveense deel worden zowel 1 als 2-jarige bomen geplant. Wel is
er een plantgarantie afgesproken.
i. Is het wel verstandig om nu al de inrichting aan te leggen voor de randweg?
Wouter vindt van wel omdat er nu geld is en de zone niet zo groot is.
j. Voor de aanleg van fietsersbrug zijn de werkzaamheden in volle gang. De
planning van maart is realistisch.
k. Tennet gaat waarschijnlijk in juni starten met de hoogspanningsmasten.
10. Rondvraag:
a. De ontwikkelingen van Zeeman vorderen gestaag. Het grondwerk is
nagenoeg klaar. De bouwwerken van het kantoor zijn voorlopig uitgesteld.
b. We krijgen nog wat informatie van Henny van Loon over de contacten met de
Goudse Model Vliegclub. De vliegclub is zaterdag- en zondagmiddag.
c. Welke maatregelen worden er getroffen om het sportveld af te schermen?
Wouter neemt dit intern mee. Tevens wordt Gaby van Duijnhoven benaderd
voor de inrichting van het gebied.
d. Na de voedselaanplantdag komt er ook route waar je de voedselaanplant kunt
‘plukken’. Op de site komen ook de recepten
e. Er komen twee fiets hazenexcursies.
f. De nieuwe weg naar de parkeerplaats is een ‘racebaan’ tevens is de bocht in
de ‘tunnel’ onoverzichtelijk. SBB is in overleg met de Provincie. Tevens zijn er
vragen over het ‘trosje lantarenpalen’. Betreft de lantaarnpalen zullen we een
brief opstellen richting bevoegd gezag.
g. Er zijn diverse maatregelen (paaltjes) getroffen dat er niet meer met auto’s het
Bentwoud ingereden kan worden.
h. De aannemer plaatst hun auto op de betonpaden waardoor de wandelaars
door de bagger en het water moeten lopen. Wouter neemt dit mee.
i. De aanleg van het fietspad over de Noordijk gaat april/mei van start.
j. Wil ten Hove wil in de volgende vergadering een presentatie geven.
k. De aanleg van het Bentwoudlaan wordt een slachting van het wild, graag hier
aandacht voor.
11. Sluiting
Siep sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inzet.

Volgende vergadering: 10 maart 2016 om 19.30 uur
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