Verslag Gebruikersgroep Bentwoud 19 mei 2016
Restaurant Roest
Aanwezig: 41 personen.
1. Welkom, Mededelingen en ingekomen stukken
Siep heet een ieder welkom en memoreert dat deze vergadering niet besluitvormend
is maar een platform voor het delen van gedachten en ideeën.
1. Deze vergadering was de laatste van de Gebruikersgroep. We gaan verder als
Gebruikersplatvorm (GBP).Tevens fungeerden Siep en Rob vanavond voor het
laatst als voorzitter / secretaris.
2. De brief over de het padenplan (voorstel namen) is verstuurt naar APN, Heleen
Schrier gaf aan dat deze volgende week wordt behandeld in het
portefeuilleoverleg. Het ligt in de lijn dat voor de zomervakantie het door de raad
wordt afgetikt.
3. Op 14 april is er een brief verstuurd naar APN aangaande de notitie ‘Spelregels
Hoogeveenseweg’ (kwaliteitsplan). Deze notitie heeft invloed op het Bentwoud.
Heleen Schrier neemt dit intern mee.
4. Wethouder K. Jong (WDN) vond ons voorstel over de aansluitingen e.d.
aangaande de N 207 prima al wil hij het graag agrarisch houden maar hij zou het
doorspelen naar de provincie (Gaby van Duinhoven).
5. Een recreant heeft een golfbal tegen zijn hoofd gehad. Linda is er mee bezig.
2. Presentatie Goudse Modelbouw Vliegclub
1. Henny van Loon en Diederick van Deventer hebben een presentatie gegeven
over het reilen en zeilen van de Goudse model vliegclub (GMVC). Hoe zit die
hobby in elkaar en wat houden de spelregels is. Een groot voordeel is
tegenwoordig dat veel vliegtuigen tegenwoordig elektrisch worden aangedreven,
dat scheelt enorm in de herrie. Een speerpunt van GMVC is om de jeugd kennis
laten maken met de techniek.
2. Op 4 juni is de opening van de atletiekbaan. Tevens is het examen voor
kunstvliegen op het vliegveld. Allen welkom na de opening van de atletiekbaan.
3. Presentatie ontwikkeling Kinderspeelbos
1. Daniel de Mol geeft een uitleg over de aanleg en ontwikkeling van het
kinderspeelbos. Van te voren is er contact geweest met drie basisscholen. Met
die leerlingen zijn op locatie doormiddel van een kleine maquette de ideeën
uitgewerkt.
De ideeën zijn verzameld waarmee een ontwerp is gemaakt.
2. Voor 17 juni zullen de werkzaamheden zijn gestart. In de toekomst zal er
doormiddel van sponsors het verdere plan worden uitgevoerd
4. Bentwoudfestival huidige stand van zaken
1. Marjan geeft een aanvullende toelichting betreffende de activiteiten van het
Bentwoudfestival. De eerdere presentatie van de activiteiten staat op de site.
2. Heeft iedereen een uitnodiging ontvangen? Meld je vooral aan en of je gaat
wandelen of fietsen naar het festivalterrein.
3. Iedereen krijgt een brochure over de waarnemingen van Klaas en een brochure
met de mooiste wandelingen.
4. Vanuit diverse locaties in de kernen zal er vervoer zijn naar het terrein. Aandacht
wordt gevraagd over de frequentie inclusief de tijden.
5. N 207 en de verbinding Gouwebos
1. Gabi van Duijnhoven heeft als projectleider van de randweg WDN als N 207 Zuid
een toelichting gegeven over de ontwikkelingen aangaande de verlengde
Bentwoudlaan en het knelpunt bij HZE. Iedere belanghebbende wordt betrokken
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bij dit project. De uitnodigingen worden ruim van te voren verstrekt. Uiteraard
moeten de bestuursorganen ook de tijd krijgen. Dus tijd en ruimte creëren heeft
wel de aandacht. Doel is medio 2017 een VO op te stellen.
Ons voorstel over de aansluitingen is positief ontvangen en als voorbeeld gesteld
hoe goede ideeën welkom zijn.
Linda vraagt aandacht voor de wandelpaden.
Aangaande de verziltingsproblematiek heeft Gaby inmiddels contact met de
opsteller van het stuk ‘lagenbenadering’ van Harm Janssen (hydroloog).
Er is een compensatieplicht en inpassingsplicht op recreatiegebied.

6. Pauze
7. Verslag 17 maart 2016 en actiepunten
Geen opmerkingen.
8. Amerikaanse ‘BBQ’
1. Deze is 27 mei bij Wijnand thuis aan de Bentlanden 62 te Benthuizen. Opgeven
bij Wijnand 06-10884641
9. Ondertekenen convenant
1. Jasper Kuijpers tekent het convenant namens Staatsbosbeheer. Hij licht toe dat
het een voor Staatsbosbeheer ongebruikelijke aanpak is, waar ze wel over na
moetsen denken. Maar als in een vorm van co-eigenaarschap dergelijke
initiatieven naar boven komen, dan begroet SBB ze van harte. Hij onderschrijft
het convenant derhalve met overtuiging. De aanwezige leden van het
Gebruikersplatform ondertekenen eveneens het convenant. Iedereen had de
aanbiedingsbrief en de definitieve versie van het convenant tussen
Gebruikersplatform en Staatsbosbeheer voor de vergadering ontvangen.
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2. Nieuwe voorzitter
3. Voor de vergadering was het profiel van de functieomschrijving op de site

beschikbaar.
4. Tot 26 mei is er de mogelijkheid om uit ons midden te reageren. De
vertrouwenscommissies (Siep en Rob) zal een keuze maken uit de eventuele
kandidaten. Mocht er niemand reageren zal de vertrouwenscommissies in overleg
gaan met SBB.
10. Rondvraag:
1. De aanleg van de fietspaden naar het Waddinxveense deel gaat door. Financieel
is dit geregeld en het bestek, vergunningen en aanbesteding worden in gang
gezet. Het is de bedoeling dat het eind 2016 klaar is.
2. SvZ Zeeman is onduidelijk.
3. Voetgangersbrug N 209 is nog veel onduidelijk. Alleen 18 juni zal hij tijdelijk open
zijn.
4. De uitnodiging betreffende de opening van de atletiekbaan is rondgemaild.
5. Lobby bankjes? Actie Linda
6. SBB gaat 150 mensen overnemen van Groen Service Zuid-Holland
7. Heleen Schrier heeft volgende week overleg met Kees van Velzen overleg over
de besteden restgelden welke over waren.
8. Provincie is bezig met de overdracht van het Bentwoud aan SBB, Wouter blijft
nog steeds in beeld zolang de aanleg bezig is.
9. De provincie is in overleg met de gemeente en SBB aangaande de aanpassing
van de toegangsweg vanaf de rotonde.
10. Vanaf 17 juni is in de molen te Benthuizen de Bentwoudse cake te koop. Conny
vraagt koks om deze cake te bakken voor de 17e en 18e juni.
11. Diverse vrijwilligers hebben het kabouterpad afgerond.
12. Aandacht voor beheer en toezicht. Recente actie Linda succesvol.
A.s maandag 3 mei is er overleg met de BOA’s voor gerichte acties op
touw te zetten.
11. SBB (Linda) en de Provincie geeft Siep een aandenken voor zijn inspirerende leiding
van de GBG.
Aansluitend bedankt Dick namens de GBG Siep en Rob voor hun inzet en memoreert
dat het toch wel bijzonder is dat de groep zo lang enthousiast heeft gefungeerd.
Marjan overhandigt Rob nog zijn lievelingsdrank: een lekker biertje.
Rob bedankt Marjan en Wijnand voor hun inspanningen die hem zeer tot steun zijn
geweest..
12. Siep sluit zijn laatste vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inzet.
Volgende bijeenkomst van het nieuwe Gebruikersplatform: donderdag 8 september
2016 om 19.30 uur in de Tas te Benthuizen.
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