
Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors
in samenwerking met  

Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors

Secretariaat: Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ Schiedam.
Telefoon: 010-4708637 of 06-16643157
 
Verslag van de jaarvergadering 2009/2010 van de Vereniging van Erfpachters Kruininger 
Gors, gehouden in Oostvoorne in restaurant Bora Bora op 25 juli 2010.
 
Aanwezig bestuur: R.J. Huijser (rene) , L. de Bruin (Lien), C. Mets ( cees) en C.A. 
Tuinenburg (corrie),
Afwezig met kennisgeving, F. Gijze (franny) , J. Spanjersberg (jacques) en M. Groosman 
(marcel).
Aantal aanwezige leden (exclusief het bestuur) aanwezig : 110 ; ingetekend hebben er :  
93.
 

1. Opening en Mededelingen
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur door de heer Huijser. Die stelt vast dat er 
een grote opkomst is en vraagt of er nog aanvullingen op de agenda zijn. Deze zijn er 
niet zodat de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.

 
2. Inkomende en uitgaande stukken.

Er zijn diverse brieven en e-mails ingekomen en uitgegaan in verband met de acties 
omtrent het o.a. het bestemmingsplan KG en de ledenlijst;  deze zijn zoveel mogelijk op 
de website geplaatst.
De heer Huijser vraagt om toch a.u.b. de adres mutaties en dergelijke vooral ook aan 
ons secretariaat mee te delen. Het is voor de betrokkenen, bijvoorbeeld bij overlijden, 
niet prettig wanneer wij de overledenen (of hun directe familie) nog steeds benaderen. 
De Molecaten groep geeft geen mutaties aan ons door omwille van privacy redenen. 
 

3. Notulen vergadering VVE op 19 juli 2009
Na bladzijde voor bladzijde doorgenomen te hebben worden hierop geen op of 
aanmerkingen ontvangen zodat het verslag, na dankzegging aan de secretaris, unaniem 
goedgekeurd en vastgesteld wordt.
 

4. Bestuursverslag seizoen 2009-2010
Er zijn vaste spreekuren meer. Er wordt meegedeeld dat er altijd contact met het 
bestuur mogelijk is hetzij telefonisch of via e-mail. Dan volgt de opmerking van de heer 
Huijser over het vaak niet verzekerd zijn van opruimkosten van het huisje of caravan 
(bijv. bij brand) en het advies aan iedereen om dit vooral eens na te kijken op de 
polisvoorwaarden, en waar nodig actie te ondernemen. 
Daarna wordt ook dit verslag, onder dankzegging, unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
 

5. Samenstelling en verkiezing bestuur 
De heer Spanjersberg, uw allen wel bekend, stelt zich niet meer herkiesbaar vanwege 
drukke privé en zakelijke beslommeringen. Hij heeft aangeboden om, indien nodig,  op 
de achtergrond advies te willen blijven geven. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Hij 
kon helaas niet aanwezig zijn maar wij zullen hem op gepaste wijze bedanken voor zijn 
jarenlange inzet, ervaring en medewerking. 
De heer Groosman, die sinds vorig jaar als bestuurslid was toegetreden, heeft  te kennen 
gegeven om gezondheidsredenen zich terug te moeten trekken.  Wij wensen hem veel 
gezondheid en beterschap toe en bedanken hem voor zijn inzet.
Zo zijn er twee vacatures ontstaan welke we graag opgevuld willen hebben. Tenslotte 
bestaat de stichting recreantenbelangen en vereniging van erfpachters KG uit vrijwilligers 
en vandaar de oproep om u toch vooral aan te melden. Vanuit de zaal kwam in ieder 
geval een enthousiaste aanmelding van de heer A. Vermeulen. Bij deze van harte 
welkom! Hij krijgt een uitnodiging voor de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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6. Verslag kascontrolecommissie 2009/verkiezing kascontrolecommissie 

2011
De kascontrole werd dit jaar, helaas in verband met overlijden van de heer Ophoff, 
alleen door de heer van Campenhout uitgevoerd. Deze heeft na controle het financieel 
jaarverslag 2009 zonder verdere opmerkingen goedgekeurd en stelt voor om de 
penningmeester te bedanken en decharge te verlenen. De kascontrolecommissie wordt 
zowel door het bestuur als de vergadering bedankt voor haar diensten.  De heer R. 
Leenstra heeft zich aangemeld om de volgende controles over 2010 en 2011 uit te 
oefenen. Wij zoeken nog naar een tweede commissielid.
 

7. Financieel verslag en vaststelling contributie
Hier is weinig over te melden omdat de borgstelling via de Rabobank is opgeheven. 
Alleen  de beslissing over de verdeling van het restantsaldo Borgfonds zal genomen 
moeten worden in 2016. Er zijn vragen gesteld. De vergadering besluit om de 
penningmeester en het bestuur te dechargeren en unaniem akkoord te gaan met het 
verslag.
 

8. Contributie vaststelling 2011
De contributie voor het jaar 2011 wordt niet verhoogd en opnieuw vastgesteld op € 7,50.
 

9. Bestemmingsplan Kruininger Gors 
De goedkeuring door de Raad van State is momenteel definitief. Ondanks onze bezwaren 
omtrent verkeersveiligheid en milieu heeft de Raad van State de bezwaren afgewezen 
met als argument dat de door ons aangehaalde milieueisen niet gelden of een stuk lager 
liggen voor 30 km- zones en dat van lawaai en verkeersoverlast niets substantieels is 
gebleken.
Op de vraag van o.a. mevrouw v.d. Horst, hoe het zit met de appartementen moeten we 
helaas het antwoord schuldig blijven. Wij weten ook niet wat, hoe en wanneer.  In 2012 
zal de Molecaten Groep haar plannen bekend maken.
 
De heer Hoek van Larixhof heeft een vraag over het plaatsen van een matrixbord 
voor snelheid op de Kamplaan, wat was gebeurd op verzoek van een recreant van de 
Kamplaan. De heer Hoek heeft zelf hierover contact gehad met Mw. Vermeulen van de 
Gemeente Westvoorne, die het bord heeft laten verplaatsen naar de Gorslaan omdat 
daar veel harder worden gereden en het er drukker is.  Helaas werd dit bord, volgens de 
heer Hoek, op niet zo’n goede plek geplaatst. Het staat vlak bij het Gorsplein voor een 
drempel. Of dit veel nut heeft is niet te meten. 
 
De heer de Bruin van de Gorslaan vraagt of er niet wat meer controle van de politie kan 
worden uitgevoerd, en dan met name wat betreft snelheid en de verbodsborden voor de 
bromfietsen. We nemen dit mee in ons overleg met de Molecaten Groep.
 

10.  Herstructurering Kruininger Gors
Zoals bekend is er een verkiezing geweest voor een Klankbordgroep via de Molecaten 
Groep, waaruit VIER recreanten op persoonlijke titel verkozen zijn die mee mogen 
denken met de herstructurering. Deze vier personen hebben de Molecaten Groep 
geheimhouding moeten beloven over de voor hen, door de Molecaten groep, 
bekend gemaakte beslissingen hieromtrent. Bij ons halfjaarlijks overleg hebben wij 
aangegeven dat wij graag als stichting (ook namens de vve), plaats willen nemen in de 
klankbordgroep;  immers wij zijn de stem van de recreanten. Tot op heden hebben we 
hierover nog geen uitsluitsel gehad.  
 
Het zal wat betreft de geheimhouding wel een probleem worden omdat wij u dan niet 
kunnen informeren over de voortgang van de besprekingen. Doch met een beetje goede 
wil en en goede afspraken over de nieuwsvoorziening moet hier uit te komen zijn. 
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11.  Gezondheidsbeleid
Sinds vorig jaar zijn de aanrijdtijden van de ambulances aanzienlijk verbeterd. Het 
aanschaffen van defibrillators staat nog steeds bij ons op de agenda. De Molecaten groep 
vindt het een prima initiatief maar kan nog steeds niets hiermee doen vanwege o.a. een 
aansprakelijkheidskwestie voor de verzekering De destijds ingestelde commissie wordt 
t.z.t. door ons benaderd hieromtrent en om advies gevraagd. 
 
De heer de Jong van de Meiendaal vraagt naar aanleiding van de brand op Ribeshof 
of er bij calamiteiten (zoals brand, gifwolken en milieurampen) een ‘ ontruimingsplan’  
bestaat. Hoe kan het dat de brandweer de putten niet kan vinden en er zelfs een beetje 
paniek uitbrak bij deze brand?  
 
Antwoord bestuur:  Een bestaat zeker een ontruimingsplan. We zullen bij het periodiek 
overleg met de Molecaten Groep vragen om daar wat meer duidelijkheid over te 
verschaffen. Wel weten wij dat de Molecaten Groep tijdig aanwezig was en zij heeft 
er alles aan gedaan om erger te voorkomen. Dat er geen waterdruk genoeg was lijkt 
eenmalig. 
 

12.  2e Maasvlakte
De heer Cees Mets houdt zich, namens de vereniging en de stichting recreantenbelangen, 
bezig met de 2e maasvlakte en heeft veel voor ons uitgezocht. Hij legt in het kort uit 
waar het om gaat. Alles lijkt volgens planning te gaan. Het slufterstrand is dicht tot 
minimaal 2012 maar we krijgen er een veel groter stuk strand voor terug. Indien u op de 
hoogte wil blijven raadt hij u aan te kijken op www.maasvlakte.com waar de vooruitgang 
wekelijks wordt vermeld.
 

13.  Rondvraag
De heer Hoek vraagt zich af of er al een sloopvergunning voor de oude recreatiezaal is 
afgegeven. Hij vindt de ruimte bij Bora Bora te klein voor o.a. de bejaardensoos en is 
duidelijk niet tevreden over de leegstand van de oude recreatiezaal. 
 
Antwoord bestuur: De Molecaten Groep heeft overleg willen voeren met diverse 
verenigingen waaronder de bejaarden soos maar deze hebben daar geen of weinig 
gebruik van gemaakt. De ruimte is inderdaad niet zo groot als we gewend waren in de 
oude situatie. Waarschijnlijk zijn er problemen met de planning hieromtrent geweest 
maar het fijne weten wij er ook niet van. Het advies is om dit eens op kantoor van de 
Molecaten Groep na te vragen. Onze indruk is dat er momenteel weinig klachten zijn of 
dat de verenigingen zelf een andere oplossing hebben gekozen.
Over de leegstand weten wij niet veel meer dan dat de zaal vanwege allerlei 
vergunningen en beperkingen niet meer inzetbaar is. Er is ons inziens nog geen 
sloopvergunning aangevraagd.
  

14.  Sluiting
Al ons nieuws staat op onze website: www.srbkruiningergors.nl.
Nadat de voorzitter de aanwezigen heeft bedankt voor hun komst sluit deze de 
vergadering om 12.10 uur.  
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