Notulen BEL-bestuursvergadering 23/2/2021
1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
2. Notulen & afspraken vorige bestuursvergadering
De notulen van de vergadering van 25/8 zijn akkoord bevonden.
Actielijst:
a. Alexander regelt contact tussen ToPla en bestuur Taqwa. Afgerond
b. Alexander, Kees en Martin schrijven een stukje voor het BEL Nieuws (deadline 9/12).
Afgerond
c. Martin neemt contact op met Anke over de ION kosten en een deadline voor een GO/NO GO.
Afgerond
d. We moeten nadenken over de uitnodiging aan de duurzaamheidsinitiatiefnemers over
deelname aan de conferentie met informatiekramen op de zaterdag van het jubileum.
Afgerond
3. Binnengekomen stukken
a. Martin heeft met Kirsten van Alphen van het BNNVara programma Typisch .... een wandeling
door de wijk gemaakt. Zij zijn bezig te kijken of Lanxmeer geschikt is voor een opname.
In tussentijd heeft Kirsten met diverse mensen in de wijk gepraat. Martin vraagt haar naar de
plannen, ook in verband met het Jubileumfeest.
4. Activiteiten
5. Wijkzaken
a. Woonprojecten
i. Van Dillen is gestart met de bouw van acht tiny houses van het Twijgenhof.
ii. Van Dillen gaat binnenkort starten met de bouw van de 5 tiny houses bij het Kwarteel.
iii. Alexander meldt dat ToPla en de gemeente bezig zijn met het plan Lanxmeer-Zuid. Er
komen ca. 60 woningen tussen de N320 en de Multatulilaan en achter de Onderlandwoningen. Het is en leuk idee om dit plan aan de wijk te presenteren.
iv. ToPla is ook betrokken bij de ontwikkeling van de Johannahoeve (4 woningen waarvan
2 nieuw) maar de ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Het concept advies wordt
naar de gemeente gestuurd.
b. Vitens is druk bezig met het slaan van 8 nieuwe waterputten in de boomgaard.
6. Jubileum 2021
a. Er wordt besloten om in de week na Pasen (5-9/4) een Go/No Go beslissing voor de geplande
festival data 11-13/6 te nemen. De alternatieven zijn 1-3/10 of 2022.
b. Felix heeft een enquête ontwikkeld om de interesse van de wijk voor de onderwerpen van de
conferentie te peilen. De enquête wordt wordt nader uitgewerkt door werkgroep conferentie,
Felix en Evert-Jan Hazeleger. Na bespreking in de conferentiegroep op 24/2, zal deze worden
uitgestuurd (25/2 uitgestuurd). Dit loopt parallel aan de andere conferentie-activiteiten
inclusief het zoeken van sprekers en het aanschrijven van kraamhouders.
Martin en Felix gaan op 11/3 op bezoek bij Cees van Dillen (bouwer tiny houses).

c. Martin laat weten dat de voorzet tot de uitnodiging aan kraamhouders voor deelname aan de
kennismarkt Voedsel van de Toekomst loopt. Heerenboeren moeten we zeker uitnodigen, ook
alis dat misschien een potentiële concurrent voor de stadsboerderij.
d. Het geplande jubileumboekboek zal zeker niet op tijd klaar zijn.
e. Felix gaat met Kim en Hedwig praten over de organisatie van het afsluitende diner. Dit zou ook
nog kunnen in de vorm van een foodcourt met verschillende cateraars.
f. Het gaat goed met de inkomsten. Ook het Buurtpanel heeft geld toegezegd (naast CFC en VSB).
Bij uitstel tot oktober zijn er geen consequenties terwijl we bij uitstel tot 2022 CFC opnieuw
moeten aanvragen maar bij eenzelfde begroting zullen we dezelfde subsidie ontvangen.
7. Voorbereiding Wijkraad 22/3 @ Teams.
a. Martin vraagt de werkgroepen en hoven of ze nog agendapunten hebben. Verder zal Felix
worden voorgesteld als potentieel bestuurslid. Op de ALV van 21/6 zal het besluit vallen.
b. Jaarcijfers BEL: Kees zet deze op de BEL website. Deze worden behandeld bij de ALV.
c. Logistiek van de vergadering: Alexander stuurt een Teams meeting uit naar degenen die zich
opgeven (opgave is verplicht).
8. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
a. De deadline voor het BEL Nieuws is 10 maart.
i. AvS schrijft een algemeen stuk over de toestand in de wijk.
ii. MH beschrijft de stand van zaken rond het festival.
iii. Jan schrijft een stukje over zijn ziekte en herstel.
iv. Felix schrijft een stuk over de conferentie met kennis markt Wijk van de Toekomst.
v. Alexander vraagt Jan van Dongen een stukje te schrijven over de stand van zaken rond
de Watertoren.
b. Alexander vraagt Jan van Dongen een business case maatschappelijke functie te maken; dit
staat los van de lopende activiteiten rond de Watertoren.
9. Datum volgende bestuursvergadering: 10 mei 2021
Vergaderdata in 2021 bestuursvergaderingen 6/9 en 22/11
ALV 21/6 en 13/12; Wijkraad 27/9
10. Actielijst
a. Martin vraagt BNNVara naar hun plannen voor Typisch Lanxmeer (op 28/2 gevraagd).
b. Felix gaat met Kim en Hedwig praten over de organisatie van het afsluitende diner.
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Culemborg, 1 maart 2021.

