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Van de voorzitter
Het kan nog beter!
 

De Golf Residentie staat er goed voor, zowel qua woonomgeving als financieel. Maar het kan beter.
"Natuurlijk, het kan altijd beter", zult u zeggen. De vraag is dan, waar denkt u
aan? Dat lijkt mij een vraag die de bewoners zelf moeten beantwoorden.
Daarbij hoeven zij niet helemaal 'het wiel uit te vinden'.
Nee, de bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren zullen een voorzet
geven, ieder op zijn eigen terrein. Op het gebied van Infrastructuur, groen,
verlichting, wegen etc. komen er voorstellen. Ook wat betreft de golfbaan qua
aankleding, milieu, etc. Deze ideeën zullen gepresenteerd worden op een
vernieuwde website, waar momenteel volop aan gewerkt wordt.
Het is niet denkbeeldig dat bewoners ook met ideeën en voorstellen komen,

maar de kunst is wel om het aantal ideeën zodanig te beperken dat er een werkbaar langetermijn
plan overblijft. De datum voor een bijeenkomst om over de diverse ideeën te praten staat al vast,
de avond van 23 augustus 2018. Zo is er voor iedereen voldoende tijd om de datum te reserveren
en alvast na te denken over hoe het nog beter kan op onze mooie Golf Residentie.
 
                                                                                                                                           Paul van Rijn

Arnold van Kuijk, beoogd penningmeester
Arnold van Kuijk is beoogd penningmeester voor de VvE Golf
Residentie Dronten. Uw redacteur spreekt hem in de sfeervolle
woonkamer van hun woning aan Zomer 13. Arnold toont zich een
onderhoudend causeur en vertelt levendig over zijn historie en de
beweegredenen om op de Golf Residentie te komen wonen. Maar
eerst moet ik kijken hoe de buitenruimte van het huis is opgeknapt,
nadat het lange tijd heeft leeggestaan. De 'verstening' heeft ook
dit kavel stevig in zijn greep, maar mijn opmerking daarover wordt
gepareerd met een antwoord over het mandelig aandeel in de
groene golfbaan. Een-nul!
 
Arnold heeft een uitgebreid scala aan hobby’s: muziekliefhebber
met een scherp gehoor voor goede (evt. zelfgebouwde) geluid
boxen, bouwer van niet-te-tillen tuintafels, motorrijder op een
Aprilia 1000CC racer en bouwer van zijn eigen supersnelle com
puter. Hij woonde 19 jaar in Dronten-West, geboren in Arnhem,
opgegroeid in Lelystad en in Arnhem hts-wtb gestudeerd. Ge
trouwd met Renate (die vanuit Amsterdam naar Lelystad kwam)
en vader van zoon Dave, die in Australië verblijft en dochter
Mignon, die thuis woont. De andere bewoner van Zomer 13 is
Tuffel, een overmaatje Zwitserse witte herdershond, die mij
nieuwsgierig de maat neemt bij binnenkomst.
Die motor intrigeert mij. Wat doet zo’n rustig en evenwichtig mens
met een motor, die binnen 3 seconden van 0 naar 100 km/u doet? 
Het zit een beetje in de oude buurtgenoten in West. Velen rijden
motor en dan slaat het vuur soms over. Toen hij jong(er) was, zou
zo’n motor niet gezond zijn. "Hij is pas 49, hoe jong is 'jong'?" denk
ik. Met die (voormalige) buren rijdt hij dagritten door Nederland
en het is vooral het avontuur dat hem trekt in het samen motorrij
den. Mannen onder elkaar.  (vervolg op p. 8)
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Doneren kan!
Het doel is om €4.000 op te
halen!
https://acties.kwf.nl/golf4lifego
lfresidentiedronten

Steun het KWF Golf4Life evenement
De Golf Residentie Dronten staat op 30 juni 2018 volledig in het
teken van de actie Golf4Life, om zoveel mogelijk geld in het laatje
te brengen voor de strijd tegen kanker. Kanker is een ziekte waar
wij vroeg of laat allemaal mee in aanraking komen zij het bij jezelf
of bij een naaste. Om kanker te bestrijden is en blijft onderzoek
heel hard nodig en daar roepen wij uw hulp bij in.
 
Het huidige Golf4Life evenement is een initiatief van het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) in samenwerking met een aantal golf
clubs. In 2013 bedachten Sebastian Dresen en Martijn van Oos
terhout (GC Brunsummerheide) onder de naam 'Golf4Hope' een
concept waarin het samengevoegde benefiet- en spelelement
leidde tot een mooie actiedag. Hiermee zijn zij de grondleggers
van een prachtig evenement, dat bijdraagt aan bewustwording
rondom kanker, maar vooral ook geld oplevert voor verder onder
zoek voor de bestrijding ervan. Vijf jaar later gaan zij op herhaling
op GC Brunsummerheide en wordt het concept bij zoveel moge
lijk golfclubs onder de aandacht gebracht en uitgerold.
 
Het Golf4Life evenement bestaat uit vele onderdelen en start bij
zonsopkomst (circa 05:00 uur) en eindigt bij zonsondergang
(circa 22:30 uur). Ed Visch en Iris Wierda zullen op deze dag de
uitdaging aangaan door de golfmarathon te lopen en proberen
zoveel mogelijk holes te lopen gedurende het beschikbare dag
licht. Iedereen is van harte welkom om het duo bij het krieken van
de dag een hart onder de riem te steken. Het huidige “record”
staat op 104 holes, dus dat wordt nog een hele opgave om dat
te overtreffen. Eén ding staat vast: zij gaan er voor! Ed en Iris
hebben uw steun heel hard nodig en spreken de hoop uit dat
familie, vrienden, kennissen en bedrijven hen willen sponsoren of
gebruik zullen maken van de andere vormen van sponsoring.
 
Kom in actie en ondersteun Ed en Iris gedurende de marathon
door een paar holes met hen mee te wandelen. Wij moeten toch
in staat zijn om in grote getale het laatste uur van de marathon
feestelijk te maken en onze helden van de dag binnen te halen.
 
Naast de golfmarathon worden nog vele andere activiteiten ge
organiseerd. Zo wordt een 2-tal wedstrijden georganiseerd: een
9-holes individuele wedstrijd en een 18-holes Texas-scramble
wedstrijd. Zowel leden als niet-leden kunnen zich voor de combi
natie van deze  twee wedstrijden opgeven via golf4lifedronten@g
mail.com. Binnenkort kunt u meer informatie over het programma
op de website van de Golfclub Golfresidentie Dronten vinden.
 
DJ Mark Wright zal tijdens deze dag zorgen voor de muzikale
omlijsting: van hedendaagse muziek tot en met de veelgeprezen
smartlap, alles is mogelijk: tegen een kleine donatie voor het KWF
kunt u uw verzoeknummer aanvragen. (EB)
 
Doe mee en maak van deze dag een onvergetelijke dag!

Ed en Iris vallen het dagrecord
van 104 holes aan

DJ Mark Wright (eigen foto)

Alle greenfees op 30 juni gaan
naar het goede doel!
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Aandachtspunten Infrastructuur Golf Residentie
Mandeligheid
De infrastructuur van de Golf Residentie behoort, net als de golf
baan, tot de mandeligheid van de eigenaars van woningen en
appartementen van de Golf Residentie. Elke koper van een wo
ning of appartement is of wordt daarover geïnformeerd bij de
aankoop van een woning of appartement.
Een aantal onderdelen van de mandeligheid is duidelijk zichtbaar
en te onderscheiden: lantaarnpalen, bestrating, kolken, borders
enzovoorts. Maar andere elementen zijn wat lastiger zichtbaar en
gelden niet voor de bewoners van elke woning respectievelijk
appartement. Van alle woningen waarvan de tuin aan de golf
baan grenst, behoort ten minste een meter vanaf de insteek van
het talud tot aan de eigendomsgrens met de privétuin tot de
mandeligheid.
 
Bij het ontwikkelen van de Golf Residentie is bedacht dat de taluds
van de golfbaan geïnspecteerd kunnen worden zonder het ei
gendom van de bewoners te betreden. De aanplant van de taluds
was oorspronkelijk ook van een ander beeld dan dat dit nu is
geworden. De oorspronkelijke beplanting op de taluds is op de
meeste plaatsen verdwenen. Het onderhoud is in samenhang
daarmee langzaamaan aangepast aan de huidige situatie.
Omdat het voor het oorspronkelijke doel niet meer noodzakelijk
was, heeft het bestuur op enig moment besloten de zone van 1
meter tot aan het talud ter beschikking te stellen aan de bewoners
van deze woningen mits de betreffende bewoners ook het onder
houd voor hun rekening nemen. In deze strook mag niet worden
gebouwd en geen hoog opgroeiende bomen en heesters ge
plant worden. Langs de tuinen van een aantal woningen, nl. die
grenzen aan hole 6 en 11, behoort een breder stuk grond tot de
mandeligheid. Daarop mogen geen bouwwerken geplaatst of
bomen geplant worden omdat in dat gebied de hoofdvoorziening
van nutsbedrijven en riolering is ingegraven. De betreffende be
woners zijn daarvan op de hoogte omdat zij een aparte verklaring
daarvoor ondertekenen bij aankoop van de woning.
De eerste eigenaars van de woningen die aan de golfbaan
grenzen zijn bekend met deze meter vanaf het talud die overigens
op sommige plaatsen, zichtbaar op de plattegrond van het ka
daster, meerdere meters omvat. Zo gelden bij enkele percelen
langs hole 4, 7 en 8 andere perceelsgrenzen dan door de bewo
ners kennelijk wordt aangenomen. In de loop van de jaren is
echter een aantal woningen van eigenaar gewisseld. Mogelijk is
in de overdracht niet altijd even duidelijk informatie over deze
mandeligheid verstrekt aan elkaar opvolgende bewoners.
Het bestuur ziet zich geconfronteerd met constructies op taluds
en in de mandelige gronden. Sommige zijn gerealiseerd zonder
dat de eigenaar zich bewust was van de mandeligheid, andere
zijn gerealiseerd in overleg met het bestuur en worden gedoogd.
Het bestuur wil hierbij alle eigenaars duidelijk maken dat de meter
grond of in sommige gevallen meer meters tot de mandeligheid
behoort en ook altijd zal blijven behoren.

Kadastrale grenzen hole 6 en 11

Kadastrale grenzen hole 4
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Eigenaars van woningen, die grenzen aan de golfbaan, kun
nen percelen nooit aan de mandeligheid onttrekken.
 
Voorstellen voor aanpassingen aan de taluds moeten altijd aan
het bestuur gemeld worden. Het bestuur beoordeelt deze voor
stellen, rekening houdend met de afspraken die met SBA Golf en
Groen over onderhoud zijn gemaakt.
 
Bomen
De Gleditsia’s op de Herfst en Zomer zijn vervangen door de Pyrrus
Calleryana Chanticleer. Met de bewoners ter plaatse is afgespro
ken dat zij inspraak hebben bij het plaatsen van de bomen. Dat
blijft gelden. Door beperkingen als gevolg van de boomstronken
van de Gleditsia’s en verzoeken van de bewoners om in de border
voor hun tuin geen boom te plaatsen, dreigt er nu kaalslag in het
parkbeeld te komen. Het bestuur acht zich verantwoordelijk voor
de uitstraling van het hele park en als gevolg daarvan ook voor
de plaatsing van bomen. Om die reden hebben bewoners mee
kunnen praten over het plaatsen de bomen, maar kunnen het
planten van nieuwe bomen op plaatsen waar het belangrijk is
voor het parkbeeld niet verhinderen.
 
Onderhoud particuliere tuinen
Het bestuur heeft de huidige situatie op de Golf Residentie geë
valueerd en is tot de conclusie gekomen dat de beeldkwaliteit
van de Golf Residentie op bepaalde punten aandacht behoeft.
In dit kader worden tuinen en hagen genoemd. De meeste tuinen
zijn 15 tot 20 jaar geleden aangelegd. Een groot aantal bewoners
pleegt ook het nodige onderhoud. Meer aandacht maakt alles
beter, dat geldt ook voor tuinen. Het bestuur heeft hier geen be
voegdheid om iets op te leggen en zal dat dus ook niet doen. Het
is evenwel te betreuren dat de aandacht die het bestuur, met
behulp van externe deskundigen, namens de bewoners aan de
dag legt om een hoog kwaliteitsgehalte van de beplanting,
borders en wegen te bereiken, teniet gedaan wordt omdat
sommige tuinen er zo miserabel bij staan.
 
Hagen op de Golf Residentie vormen zo'n aspect. In het Huishou
delijk Reglement met betrekking tot de infrastructuur van het
woongebied is over hagen voldoende informatie opgenomen.
Waar het bestuur mee geconfronteerd wordt, is de ongebreidelde
groei van hagen, stuiken en bomen waardoor de beeldkwaliteit
van de Golf Residentie ook hier wordt aangetast. Op enkele
plaatsen hebben hagen zo weinig onderhoud gekend dat ze tot
een meter over de openbare ruimte zijn uitgegroeid en zelfs
parkeerplaatsen blokkeren. Bewoners die wandelingen maken
over het park doen hierover regelmatig hun beklag bij het bestuur.
Om die reden verzoekt het bestuur de bewoners op wie dit van
toepassing is met klem hun hagen, struiken en bomen terug te
snoeien tot de grens van de mandeligheid.
 
Het bestuur dankt u voor uw medewerking.
Commissie Infrastructuur (PvdS)

Tuinafval
U wordt verzocht om geen tuin
afval zoals gras of snoeihout op
het talud of op het terrein van
Park Residentie te deponeren
maar zelf af te voeren via de
daarvoor gebruikelijke kana
len. (PvdS)

Campers en caravans
Het bestuur vraagt de bewoners
aandacht voor de bepaling in
het huishoudelijk reglement in
frastructuur woongebied hun
campers, caravans, aanhan
gers en dergelijke voertuigen
niet langer dan twee weken
voor en twee weken na de va
kantie op de Golf Residentie te
stallen. Ook niet op de eigen
oprit! (PvdS)

Help mee!
Het bestuur blijft uw oplettend
heid vragen voor onvolkomen
heden in het park die u waar
neemt. U moet dan denken aan
zaken als een kolk die niet meer
doorloopt of verlichting die niet
meer brandt. Deze zaken kun
nen direct bij de parkmanager
Rick van den Beuken gemeld
worden. Het telefoonnummer
van de parkmanager is
06-23368669; zijn mailadres:
grd@golfengroen.com. (PvdS)

Opruimactie PRD (foto JPE)
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Bezoek bedrijf Ko en Els van den Dries
In navolging van het bezoek vorig jaar aan het biologische fruit
teeltbedrijf van onze buren Elshof aan de Van de Hamlaan,
kunnen we deze zomer nader kennismaken met het bedrijf van
Ko en Els van de Dries aan de Ansjovisweg 19. Hun biologische
boerderij levert aardappelen, groenten, kruiden en eieren.
Op zaterdag 14 juli zijn we om 14.30 uur welkom. We worden
ontvangen met koffie/thee en Ko houdt een inleidend praatje
over de historie van het bedrijf.  
Daarna volgt een rondwandeling langs de gewassen en door de
bedrijfsgebouwen. Ze zullen enige machines in het veld zetten,
zodat we kunnen zien hoe dat werkt.
Als u zelf even met een trekker wilt rijden of met een quad, dan is
daarvoor ook gelegenheid.
Om te weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten wordt u
verzocht zich tot uiterlijk 30 juni aan te melden per mail bij
groepsociaal.vvegrd@gmail.com t.a.v. Ineke Essing
De kosten voor deze middag bedragen € 4,00 per persoon. (IE)

Excursie kaasboerderij De Polderzoom
Wij hebben voor zaterdag 16 juni om 14.00 uur een excursie ge
boekt naar ambachtelijke kaasboerderij De Polderzoom aan de
Elburgerweg 36, tussen Elburg en Dronten. Boer Ard van Wees
vertelt ons over het bedrijf onder het genot van koffie/thee. Hij
toont een film, verzorgt een rondleiding en laat ons natuurlijk kaas
proeven.
Als u mee wilt, gelieve u zich uiterlijk maandag 11 juni aan te
melden per mail: groepsociaal.vvegrd@gmail.com t.a.v. José
Verheijen.
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
De deelnemers verzamelen zich om 13.30 uur bij het clubhuis en
gaan met eigen vervoer (poolen) naar de Polderzoom. De kosten
bedragen € 5,00 per persoon, te betalen aan José Verheijen voor
vertrek op de parkeerplaats van het clubhuis. (IE)

 Website
Op onze website vindt u onder 'Wonen in de Golfresidentie' –
'Activiteiten' weer een actuele opsomming van alle activiteiten
in onze woonwijk.

Garagesale
Zoals u in de vorige editie van dit Nieuwsblad heeft kunnen lezen
willen we dit jaar weer een garagesale organiseren. We hebben
de datum van zaterdag 7 juli hiervoor gekozen van 11 uur tot 15.00
uur.
Een garagesale kan alleen maar slagen als er voldoende animo
voor is. Het moet natuurlijk uitnodigend zijn om een rondje door
de wijk te maken op zoek naar mooie en/of bruikbare spullen.
U kunt zich tot uiterlijk 30 mei aanmelden bij groepsociaal.vve
grd@gmail.com t.a.v. Geja van Jaarsveld.
Leuk om samen met uw buren te doen! (IE)

Kaasbereiding (eigen foto)

Foto JPE

Foto Google Streetview
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Jeu de Boules
De Jeu de Boulesbaan is verbeterd en heeft een vastere toplaag
gekregen. De ballen ploffen nu niet meer ineens ‘dood’ neer. Het
klusteam heeft een kleine twee ton aan dolomietsplit op de baan
verwerkt, niet dan nadat de oude toplaag is verwijderd en op het
pad naar het clubhuis is verwerkt.
Vanaf 1 mei zijn er iedere woensdagochtend om 10.30 uur een
paar mensen van de groep sociaal aanwezig om recreatief te
spelen. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom.
 
’s Middags om 14.00 uur is de baan vrij voor mensen die heel
serieus willen spelen. Wellicht is het mogelijk om een competitie
op te zetten. Die mensen kunnen zich melden via groepsociaal.
vvegrd@gmail.com
Overigens kan iedereen natuurlijk op elk moment van de baan
gebruik maken, met buurtbewoners, met vrienden of familie…
Maak er gebruik van, de baan ligt er voor u! (IE)

Kunstroute/kunstmarkt zaterdag 25 augustus
Na eerdere meldingen over deze nieuwe activiteit hebben we nu
4 aanmeldingen binnen. Dat is wat aan de magere kant en we
hopen dus op meer aanmeldingen. Anderen laten zien waar je
creatief mee bezig bent, kan heel stimulerend zijn. Voor eind mei
willen we met alle deelnemers om de tafel gaan zitten om te be
spreken wat mogelijk is.
Dus graag uiterlijk 15 mei aanmelden bij Marianne van Maar
schalkerweerd via groepsociaal.vvegrd@gmail.com t.a.v. Mari
anne van Maarschalkerweerd. Dit is ook het e-mailadres voor
nadere informatie. (IE)

Dakrenovatie appartementen
Vanaf begin mei zal gewerkt worden aan de daken van de vijf
appartementsgebouwen aan de Winter. In 2015 zijn de daken
aan de voorkant van de gebouwen vernieuwd. Nu is de rest
van de daken aan de beurt. Dit om verdere lekkages te voor
komen. Het werk zal vanaf de golfbaan goed te zien zijn, maar
zal geen overlast veroorzaken voor de golfspelers. Meer info:
vve90voorzitter@gmail.com

Het Klusteam (foto JPE)

Jeu de Boules vóór renovatie
(foto JPE)

Appartementsgebouwen van
de VvE90 (foto JPE)

Algemene Vergadering 15 mei 2018

1.   Opening       9.   Voorstel continuïteit beheer clubhuis
2.   Mededelingen    10. Rapportage over de greenfee pilot
3.   Vaststelling definitieve agenda    11. Mutatie in het bestuur
4.   Ingekomen stukken 12. Update Juridische procedure riool
5.   Vaststellen verslag AV 14 november 2017 13. Goedkeuring bestuursreglement clubhuis
6.   Besluitenlijst  14. Rondvraag
7.   Verantwoording beleid 2017 15. Sluiting
8.   Stand van zaken toekomst golfshop  

Agenda Algemene Vergadering op 15 mei 2018 in de Open Hof te Dronten, aanvang 20.00 uur.
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Arnold van Kuijk, (vervolg)
Waarom dan toch op de Golf Residentie terechtkomen als West
zoveel te bieden heeft? Het grote(re) vrijstaande huis en de vrije
tuin waren overwegingen om hierheen te komen. En de prijzen
van de huizen zijn niet exorbitant. Met een ruime woonkamer, een
grote garage voor de motor, waaraan Arnold zelf het nodige
onderhoud verricht en een mooie ruime werkplek annex praktijk
ruimte voor Renate, die 13 jaar zelfstandig pedicure is, hoefden
ze niet lang na te denken nadat ze de woning hadden bezichtigd:
“Dit wordt onze plek”.
Arnold werkt als contractmanager en inkoopadviseur bij Rijkswa
terstaat, dienst Midden Nederland met vestigingen in Utrecht en
Lelystad. Als gepensioneerd RWS-ambtenaar moet uw redacteur
zich dwingen daar niet te veel op in te gaan, maar Arnold zal
zeker van nut zijn als we nieuwe contracten met toeleveranciers
en aannemers gaan sluiten. Zijn kennis zal daarbij van pas komen.
Daarnaast heeft hij een vennootschap met enkele collega’s in de
adviessfeer.
 
Waarom stelt Arnold zich kandidaat als penningmeester? Tijdens
de introductiebijeenkomst voor nieuwe bewoners hoorde hij dat
veel werk door vrijwilligers wordt verzet en hij gaf toen aan be
schikbaar te zijn om aan de instandhouding van het park mee te
werken. Toen vervolgens het bericht kwam dat een penningmees
ter werd gezocht, heeft hij zich aangemeld. Zijn kennis van begro
tingen en administratie is voldoende om de financiële verantwoor
delijkheid van de vereniging op zich te nemen. Met een professi
onal op het gebied van financieel en contractueel beheer van
grote infrastructuurprojecten in onze gelederen kan de vereniging
zich alleen maar gelukkig prijzen, lijkt uw redacteur.
Tot nu toe hebben de Van Kuijks het bijzonder naar hun zin in de
buurt. Golf is voorlopig nog niet binnen het gezichtsveld, maar
Arnold heeft al wel eens wat clinics gedaan. Eerst moeten huis en
tuin op orde zijn, waarna een reis in het verschiet ligt om zoon
Dave te bezoeken. Een tijdsintensieve hobby erbij lijkt thans wat
veel. Maar als je jong bent ……..   (JPE)

Tuffel (eigen foto)

Foto JPE

Het riool
Vorig jaar heeft het bestuur van de VvE aan B&W van Dronten
gevraagd een voor bezwaar en beroep vatbare (publiekrechte
lijke) beslissing te nemen omtrent het beheer van het riool op de
GRD. Toen daar na 8 weken geen antwoord op kwam heeft het
bestuur bezwaar ingediend tegen de weigering om een besluit
te nemen dan wel tegen het fictieve afwijzende besluit. Daarop
heeft het college een privaatrechtelijk antwoord geschreven dat
de gemeente niet voornemens is het riool in eigendom over te
nemen. Dat was ook niet gevraagd. Het reeds ingediende be
zwaar is gehandhaafd en uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Het bestuur heeft beroep ingesteld bij de rechtbank Midden Ne
derland. Na advisering door bevriende deskundigen is een ge
specialiseerd advocaat ingeschakeld om het beroep met gron
den nader te onderbouwen. De gemeente heeft stukken inge
diend en het wachten is nu op de zitting. (JPE)


