
18 juni 2021 

Beste leden, 

Het is lang geleden dat er een Algemene Leden Vergadering is geweest. Corona gooide ook hier 
roet in het eten. Maar nu wij van de meeste leden de emailadressen hebben kunnen we u ook 
digitaal bereiken en dus ook een digitale ALV houden.

Zoals u gemerkt heeft is er een nieuwe webbeheerder waar we erg blij mee zijn. Hierdoor kan de 
V9N slagvaardiger digitale nieuwsberichten versturen. 

Het doel van onze vereniging is om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Het 
bestuur en de commissies werken bijna dagelijks aan deze doelstelling, want er zijn 
continu zaken die de aandacht vragen. Zo spelen er momenteel de volgende zaken: 

• Op perceel Zuidlaan 59 worden thans vier woningen gebouwd;
• De gemeente wil de Churchilllaan en het gebied ten zuiden van de Churchilllaan in 

de komende tien jaar drastisch veranderen, zie https://www.bergen-nh.nl/plannen-
en-projecten/structuurvisie-bergen-oost .  

• De eerste wijziging die merkbaar is door de plannen m.b.t. de bouw van de Beeck 
is dat de Churchilllaan meer verkeer te verwerken zal krijgen en het Molenweidtje 
twee richtingsverkeer wordt. Voorts zullen ook andere wijzigingen in het gebied tot 
een hogere verkeersintensiteit op de Churchilllaan leiden. De V9N heeft daarom 
aan de gemeente gevraagd om de Churchilllaan opnieuw in te delen. Zo heeft de 
Commissie gevraagd om een dubbel fietspad langs het voetpad van Churchilllaan 
aan te leggen en de rijbaan iets te verleggen richting de sloot. Ook is er gevraagd 
om een betere aansluiting op de Landweg (rotonde? stoplichten?)

• De erven Conijn zijn met een projectontwikkelaar de mogelijkheden voor 
nieuwbouw op het landgoed De Elzenhoeve aan het onderzoeken. Het eerste idee 
was niet hoopgevend: in het hart van de Negen Nessen een dichtbebouwde 
woonwijk die de oase van rust en de rijke flora en fauna van het Landgoed zou 
kunnen verdrijven. Maar we staan daar nog aan het begin van een lange weg.

• Daarnaast zou een onderzoek naar verduurzaming van de woningen een 
gemeenschappelijk project voor de komende jaren kunnen worden 

•
Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website www.negennessen.nl

De financiële situatie van de vereniging is gezond. Er is met veel zorgvuldigheid 
en beleid met de inkomsten omgegaan. Grote uitgaven posten zijn er de afgelopen jaren 
eigenlijk niet geweest. De jaarcijfers van de vereniging over de jaren 2018, 2019 en 2020 
zijn afgerond en goedgekeurd door de Kascontrole commissie, Adriaan van Leeuwen en 
Ybo Brunt. Link: Inzage financiële jaarverslagen

Het bestuur is de afgelopen jaren - om verschillende redenen – langzaam uitgedund. 
De nu nog zitting houdende leden zijn Jan ten Wolde en Sieuwert Slort. Sieuwert zou 
heel graag af willen treden en Jan wil – om de continuïteit te bevorderen - nog even in het 
bestuur blijven. Om alle ontwikkelingen in en rond de wijk te kunnen volgen heeft de 
vereniging de Negen Nessen vele vrijwilligers nodig en een goed functionerend bestuur. 
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De afgelopen tijd hebben wij leden gevraagd om het bestuur te komen versterken. Dat 
heeft geleid tot de volgende lijst met 3 kandidaat-bestuursleden:

Hanne Kooter (Rougemont-Nes)
Audrey Kramer (Schumanlaan)
Fieke Vriesema (Monnet-Nes)

Hanne is reeds meer dan 25 jaar woonachtig in de Negen Nessen en al jaren actief 
binnen de vereniging. Weliswaar is een bestuursfunctie nieuw voor haar, maar ze bezocht 
de afgelopen jaren trouw de vergaderingen en weet wat er zich de afgelopen jaren heeft 
afgespeeld en ook wat er zoal nodig is voor een bestuursfunctie. Hanne is actief in de 
Commissie Elzenhoeve en werkte mee aan de Kroniek van de Negen Nessen.

Audrey woont sinds een kleine drie jaar binnen de wijk. Zij heeft na het vertrek van Jack 
Weel eind februari van dit jaar de zorg voor onze web-site op zich genomen en de site een 
mooie opfrisbeurt gegeven. Daarnaast heeft ze de ledenadministratie onder haar hoede 
genomen.

Fieke woont sinds 2006 in Bergen; eerst in de boerderij van boer Kaandorp op Zuidlaan 
59 en sinds 2008 in de Monnet-Nes. Zij heeft aan de totstandkoming van de Kroniek 
meegewerkt en is zeer actief in de Commissies Zuidlaan 59 en Elzenhoeve. Fieke zal een 
goede aanvulling zijn in dit nieuwe bestuur gezien haar lange ervaring en kennis van de 
geschiedenis van de Negen Nessen. 

Na het kiezen van het nieuw bestuur zullen de bestuurlijke taken worden verdeeld. Echter 
op dit moment zijn geen van de kandidaten geschikt en/of bereid om het voorzitterschap 
definitief op zich te nemen. Het bestuur wil u daarom vragen om voorlopig akkoord te gaan 
met een (roulerend) interim voorzitterschap.

Tenslotte: het bestuur en de kandidaat-bestuurders zijn van mening dat het fijn zou 
zijn als er nog een vijfde bestuurslid aanschuift. Kortom er is nog een vacature en 
mocht u mee willen werken aan de projecten die de V9N te wachten staan dan horen 
wij het graag.

Wij nodigen alle leden uit om bijgaande digitale besluitenlijst in te vullen opdat een 
nieuw bestuur zitting kan nemen: (duurt 1 minuut, dient vóór 30 juni ingevuld te zijn) 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging de Negen Nessen,
Jan ten Wolde
Penningmeester 


