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Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 24 mei 2007) 
 
Datum : woensdag 14 maart 2007, 8.00 uur 
 
Aanwezig : Chiel Rottier, voorzitter 
  Michèl Post en Bertus Damen (bewonersvereniging complex 501) 
   Ellen van Beckhoven (Stade) 
  Rolf van der Weide en Leonie Heezen (Bo-Ex) 
Verslag : Marijke de Waal (Bo-Ex) 

 
  
Opening 
 
Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Hij stelt het op prijs dat iedereen op dit vroege tijdstip aanwezig kan zijn. 
 
Bewonersavond en marktonderzoek. 
 
Redenen voor deze vergadering zijn de bewonersavond en het marktonderzoek. 
Voor de voorbereiding van de bewonersavond is een groepje geformeerd, bestaande uit Leonie, Ellen en Chiel. 
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft de indruk dat deze groep zich met inhoudelijke zaken bezighoudt in 
plaats van procedurele zaken. Daartegen is bezwaar gemaakt. 
Over het marktonderzoek kan over een aantal punten geen overeenstemming bereikt worden. Vraag is nu of 
gewerkt moet worden aan een marktonderzoek waarover partijen het eens zijn voordat een bewonersavond wordt 
gehouden.  
Het bestuur van de bewonersvereniging is daarvan geen voorstander. Bewoners wachten op het resultaat van het 
technisch onderzoek. 
Bertus merkt op, dat de bewonersvereniging vanaf het begin kritiek heeft gehad op het marktonderzoek. Hij heeft 
het “broddelwerk” genoemd. Opmerkingen van de bewonersvereniging zijn niet verwerkt. Er is duidelijk aangege-
ven dat met dat marktonderzoek niet kan worden ingestemd. Het bestuur van de bewonersvereniging vindt het 
beter opnieuw te beginnen met het marktonderzoek en dat onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau. 
Rolf wil daarop nog niet reageren. Hij wil erover nadenken en het intern bespreken. 
Afgesproken wordt tijdens de bewonersavond terug te kijken op het bewonersonderzoek, het technisch onder-
zoek aan de orde te stellen en bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen. 
Daarna kan de bewonersvereniging haar ledenvergadering houden.  
Voor de bewonersavond was 22 maart gereserveerd. De bewonersvereniging vindt het beter om die bijeenkomst 
uit te stellen. Bewoners zijn nog niet op de hoogte gesteld.  
Afgesproken wordt dat de bewonersavond gehouden wordt op donderdag 12 april of woensdag 18 april. Voor de 
locatie wordt een aantal mogelijkheden genoemd.  
Leonie gaat na waar zij vergaderruimte kan reserveren en laat weten op welke datum de bewonersavond wordt 
gehouden (bij het maken van het verslag was al bekend dat de bewonersavond gehouden wordt op 12 april, de 
datum voor de workshop blijft gehandhaafd op woensdag 18 april om 18.00 uur). 
Aan de bewoners wordt een aankondiging gestuurd. Daarna de uitnodiging met de samenvatting van het TNO 
rapport. Michèl spreekt uit, dat de regie over het aanpassen van de samenvatting bij TNO moet liggen en niet bij 
Bo-Ex. Afgesproken wordt dat Ellen de opmerkingen van de bewonersvereniging doorgeeft aan Bo-Ex. Bo-Ex 
geeft haar opmerkingen dan samen met de opmerkingen van de bewonersvereniging door aan TNO. 
De bewonersvereniging stuurt een nieuwsbrief aan de bewoners. In de uitnodiging zal daarvan melding gedaan 
worden. 
Na de bewonersavond wordt een gezamenlijke nieuwsbrief uitgegeven, waarin ingegaan wordt op vragen van 
bewoners. 
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Leonie heeft de concept uitnodiging  + een lijst met veel gestelde vragen. De bewonersvereniging geeft daarop 
via Ellen een reactie. De uitnodiging moet volgende week verstuurd worden. 
De communicatie over de sheets die tijdens de avond worden vertoond, loopt ook via Ellen. Woensdag 21 maart 
moet de reactie binnen zijn. Chiel maakt een sheet waarop de planning staat.  
Het verslag van de vergadering moet binnen twee weken bij de huurders in de bus liggen. 
 
Het is niet nodig om de workshop uit te stellen. Tijdens die avond wordt gesproken over de scenario’s die worden 
ontwikkeld.  
De eerstvolgende reguliere vergadering is op 24 mei om 19.00 uur. 
 
Bertus deelt mee, dat Afra een nieuwe baan heeft en daarom geen tijd kon vrijmaken om deze vergadering bij te 
wonen. 
 
Extra bijeenkomst op maandag 26 maart om 17.00 uur over hoe nu verder te gaan met het marktonderzoek. 
 
Sluiting  
 
Chiel sluit de vergadering. 
 
 
 
 
  


