
 

 
Bewonersvereniging Lambrasse 

Agenda Algemene ledenvergadering  

Bewonersvereniging Lambrasse  

 
Datum: 

Tijd: 

Plaats: 
Genodigden: 

 
Toehoorders: 

 

13 april 2010 

20:00 – 22:00, inloop vanaf 19.30 uur 

Het Achterom, Wijchen 
Bestuur, blokhoofden, administrateur, Corinne Lim, Michel 

van Thiel, HvH 150, HvH 169, HvH 178. 
Al diegenen die zich via mail hebben aangemeld bij de 

secretaris, via bewonersvereniging@lambrasse.nl 

 

1. Opening, welkomstwoord en vaststelling agenda 
 

2. Notulen vorige vergaderingen 
- Inventarisatie opmerkingen Notulen (allen op www.lambrasse.nl) 
- Notulen Algemene ledenvergadering 7 april 2010  
- Notulen bestuursvergadering 24 augustus 2010 

- Notulen bestuursvergadering 28 februari 2011. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Verslag diverse acties bestuur en administrateur 
- Ingekomen stukken 
 Opsomming door secretaris, antwoord door voorzitter 

- Nota speeltoestellen 
- Diverse verzoeken m.b.t. afwijkingen bijzondere voorwaarden zoals plaatsen airco 

en schotelantennes  
- Na opmaak deze agenda ingekomen stukken 

 

4. Verslagen commissies 
technische commissie; 
-  verslag gesprek voorzitter en TC lid Eric Jansen bij Gemeente, met gemeente en 

   projectontwikkelaar Belin  
-  behandeling 
-  verslag oplevering procedure mandelig groen 

-  voortgangsverslag werkzaamheden mandelig groen d.z.v. Sancho Mertens 
-  voorstel samenvloeien TC met Bestuur 

 
feestcommissie; 

-  afhandeling declaraties BBQ 
-  eventueel voorstel voorbereiding buurtfeest buiten bewonersvereniging op 
 

Kascontrole commissie;  
-  verslag kascontrole 

 
Wist-u-dat commissie; 
-  uitleg en planning en eventuele mogelijkheden tot bijdrage of adverteren 



 

 
Bewonersvereniging Lambrasse 

5. Begroting bewonersvereniging (zie www.lambrasse.nl) 
-  uitleg begroting door administrateur 
 

6. Pauze 
 

7. Voorlopige uitslagen diverse stemmingen (zie begeleidend 

schrijven agenda) 

� begroting 2011 

� plaatsen airco 

� plaatsen schotelantennes 

� mandeligheid daken 

 

8. Sociaal gedrag in de wijk 
- Huisdieren / hondenpoep 

- Parkeren 
- Afval 

- Geluidsoverlast 
- Rijgedrag 

 

9. Aankondiging enquete concept Wega woningen  
 

10. W.v.t.t.k.  
(inclusief per mail bewonersvereniging@lambrasse.nl vooraf ingediende 
agenda punten) 

 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 
 
Mocht u als blokvertegenwoordiger of lid van de technische commissie verhinderd zijn wilt 
u dan voor vervanging zorgen en dit ook via mail vooraf melden 

bewonersvereniging@lambrasse.nl. 
 

 
Voorzitter Bewonersvereniging Lambrasse 
Marcus Dommisse 

 
 
 


