
Bijlage	1.	Concept	verslag	voorjaarsvergadering	2018	 	
 
 
Notulen:  Voorjaarsvergadering 19 april 2018 
Locatie:  CASCO 
Aanwezig: Aantal leden volgens getekende presentielijst  
Notulist: Sandra Kars 
 
1. Opening / welkom 
Rob Post heet iedereen welkom en opent de vergadering officieel. BeamSystems wordt bedankt voor 
het sponsoren van de techniek. De presentatie kan worden gevolgd vanaf een mooi groot scherm 
waarop van achter wordt geprojecteerd.  
 
2. Mededelingen 
De website wordt vernieuwd. Er worden aanpassingen gedaan aan de “look and feel” van de website 
en de dossiers voor belangenbehartiging krijgen een betere plek. 
 
3. Samenstelling bestuur 
Monica Ebbes-de Boer wordt bedankt voor haar bestuurslidmaatschap en om dit kracht bij te zetten 
krijgt Monica een fles wijn. 
Het kandidaat bestuurslid is Peter Wolfs van DeltaSafe Groep. Rob stelt Peter voor aan de aanwezige 
leden en vraagt of de leden willen instemmen met Peter als nieuw algemeen bestuurslid. De leden 
stemmen in met applaus. 
 
4. Vaststellen notulen Najaarsvergadering 16-11-2017 
De leden stellen de notulen ongewijzigd vast.  
 
5. Vaststellen jaarverslag  
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag en daarmee wordt het jaarverslag ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
6. Vaststellen jaarrekening 
Toni van het Hof heeft de begrotingen 2015, 2016 en 2017 naast elkaar gezet. VEBAN heeft in een 
roerige tijd gezeten door bestuurswisselingen. Nu, na de verhoging van de contributie, hebben we een 
beter budget. Er zijn nog steeds leden die erg laat betalen, hierdoor staan we enigszins in de min. 
De kosten zijn gegaan zoals begroot is. Er is minder uitgegeven aan kantoor- en huisvestingskosten.  
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden. De leden verlenen 
decharge aan het bestuur. 
 
7. Vooruitblik dossiers belangenbehartiging 
Speerpunten 2018 zijn: 

• Zet Noord op de agenda bij de centrale stad 
• Houd Noord bereikbaar voor ondernemers en bewoners 
• Faciliteer de ontwikkeling van de ZaanIJ-Oevers 
• Bied een alternatief voor bedrijven die moeten verhuizen 
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Asterweg  
We zijn flink bezig met de herinrichting van de Asterweg die volgend jaar zal beginnen. Het plan is om 
gescheiden fietspaden aan te leggen, in plaats van de fietsstrook die er nu is. De Asterweg moet zo 
veiliger worden. Niet alle ondernemers zijn er blij mee, omdat het aantal parkeerplekken afneemt en 
laden en lossen lastiger wordt. De gemeente wil aparte laad- en losplaatsen maken, echter zien een 
aantal bedrijven dit niet als oplossing. De Buiksloterham wordt een woon-werk gebied met een 50-50 
verdeling. Er is binnenkort een bijeenkomst met de projectmanagers van het gebied. Een voorstel van 
de betrokken ondernemers is om de Asterweg pas na de bouw van de woningen aan te passen.  
 
Haven-Stad 
We willen graag duidelijkheid van de gemeente over de komende ontwikkelingen van Haven-Stad. Dit 
zal pas over een aantal jaren plaats gaan vinden, echter is het belangrijk voor bedrijven om dit nu al te 
weten om te kunnen anticiperen.  
 
Hamerkwartier 
Het Hamerkwartier is voornamelijk op papier in beweging. Per 1 juli wordt betaald parkeren ingevoerd. 
De echte grote veranderingen zullen uitgesmeerd worden over de tijd. We hebben gesproken met de 
ambtelijke projectleider van het gebied, een goed gesprek waarbij de belangen van de ondernemers 
goed in beeld zijn. De rotondeproblematiek heeft de aandacht. Het gebied moet goed ontsloten 
worden. De projectleider wil graag een schouw houden met de ondernemers/bedrijven van het gebied 
om te kijken wat mogelijke oplossingen zijn.  
 
Nieuw college 
We wachten met spanning op het nieuwe college. Er wordt op dit moment een coalitie gevormd. Wij 
houden goed in de gaten wie welke portefeuille krijgt.  
 
ORAM 
We gaan meer samenwerken met de ORAM. Dit is een grote vereniging. Er is een aantal ideeën voor 
deze samenwerking, bijv. een commissie van planologen welke de plannen van de gemeente bekijkt.  
 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van Noord zal voortdurend een belangrijk thema blijven.  
Als er concrete knelpunten zijn, dan horen we dat graag. Een voorbeeld is de Coentunnel. Waarom is 
hier meestal één rijbaan dicht? VEBAN wil hier graag meer over weten daar er meerdere antwoorden 
worden gegeven.  
 
Noord/Zuidlijn 
De Noord/Zuidlijn zal zorgen voor economische activiteiten. Binnenkort gaan we met het bedrijfsleven 
en ondernemersverenigingen kijken of we een event kunnen doen tijdens de opening van de lijn. 
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8. Vooruitblik evenementen 
De Golfdag wordt georganiseerd op 18 mei. Iris vraagt hoeveel holes de leden zouden willen spelen, 9 
of 18? De golfers willen het liefst weer 18-holes spelen. Ook niet ervaren golfers worden uitgenodigd 
om mee te doen aan de clinic. 
 
De Noordse Haringparty is altijd een succes met een spectaculaire binnenkomst van de haring . De 
datum is verplaatst naar woensdag 20 juni. Hierover wordt nog een bericht gestuurd. 
 
Een Nazomer-event, een symposium, de Najaarsvergadering en de Kerstborrel staan op de agenda. 
De Kerstborrel zal gehouden worden in de Buiksloterkerk. 
 
De Leden-lunch wordt gehouden voor nieuwe leden en zal blijven bestaan. De eerstvolgende lunch 
zal plaats vinden in het najaar. 
 
9. Rondvraag 
Vraag lid: Heeft de contributieverhoging invloed gehad op het ledenaantal? Het viel uiteindelijk mee, 
vooral kleine leden hebben opgezegd. Dit was naar verwachting. We hebben er ook weer nieuwe 
leden erbij gekregen.  
 
Christien van Dinten, locatiemanager van ROC TOP neemt het woord en vertelt dat vanaf september 
de campus op het NDSM-terrein haar aanbod wijzigt. De opleidingen zijn: horeca, toerisme, 
evenementen, beveiliging en fietstechniek. Ze gaan graag samenwerking aan met ondernemers op 
het gebied van stageplekken, gastlessen, praktijkopdrachten en lesmateriaal. 
 
10. Sluiting 
Rob Post sluit de vergadering en geeft het woord aan Bas Kok voor de presentatie van de 
Noord/Zuidlijn en zijn nieuwe boek. 


