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1. Gesprek met de wethouder
Op 5-3-2018 hebben wij met Herbert Raat, 
wethouder van de gemeente Amstelveen, 
een gesprek over de gevelaanpak gehad. 

Hij zegde ons toe om er binnen zijn organi-
satie voor te zorgen dat de Stichting als een
serieus te nemen partner zal worden gezien
als het gaat om het toezicht houden op de 
uitvoering van noodzakelijk groot onder-
houd  bij de VvE Wimbledon conform het 
Bouwbesluit 2012. 

2. Verzoekschrift aanpak gevels
Wij hebben op 8-12-2017 aan de Recht-
bank Amsterdam het verzoek gedaan om 
het besluit van de ALV d.d.16-11-2017 
inzake de “Gevelaanpak” te vernietigen. 
Inmiddels is vonnis gewezen. De Recht-
bank  heeft ons verzoek niet ontvankelijk 
verklaard. Echter, de kantonrechter heeft 
het bestuur ter zitting de belofte laten doen 
het “goedkoopste” scenario 3 in de verdere 
besluitvorming te gaan betrekken. Hij kon 
zich niet voorstellen dat het bestuur die 
belofte niet gestand zal doen.   

De ALV is dus weer terug bij af: de situatie 
zoals die was in juni 2017, vlak vóór het 
terugtreden van technisch bestuurder Harm 
Krijnen. Dat wil zeggen dat nu ook de 
andere scenario’s, waaronder het “goed-
koopste” scenario 3 door het bestuur zullen 
moeten worden uitgewerkt. Daarna zal de 
besluitvorming geheel opnieuw moeten 
worden opgezet. 

Wat te doen met
dat peperdure
“duurzame”
scenario 1? Naar
verluidt, is het
bestuur druk bezig
om daarvoor een
bestek te laten
maken, op basis
waarvan aan-
nemers offertes
kunnen gaan
uitbrengen, mits er
voldoende geld in
de kas van de VvE
aanwezig is. 

Wij hebben nog niet vernomen dat ook voor
de andere scenario’s bestekken worden ge-
maakt. Het benodigde geld voor scenario 3 
is er al lang.

3. Bijlagen bij deze nieuwsbrief.
Aan deze nieuwsbrief zijn drie bijlagen 
gehecht; hieronder volgt per bijlage een 
korte toelichting.

Bijlage 1
De interventie van Liesbeth Straatman die 
zij uitsprak tijdens de ALV van 20-12-2017, 
waarin zij meedeelde dat de Stichting het  
vertrouwen in Ruth van der Hilst opzegt. 
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In de notulen van de vergadering gehouden
op 20-12-2017 lezen wij dat de tekst van  
Liesbeth’s interventie op de website van 
VBA zou worden geplaatst. Die belofte is 
echter niet nagekomen.

Bijlage 2
De brief d.d. 26-3-2018 van Frits Buijs aan 
het bestuur waarin hij over diverse onder-
werpen zijn ongenoegen uit.

Bijlage 3
De brief d.d.12-4-2018 van Leo Lampe aan 
het bestuur over het extra te behandelen 
agendapunt op de ALV van aanstaande 
maandagmiddag. Aan deze brief zijn weer 2
bijlagen toegevoegd: 

 Het gebruikte model om steun te 
verlenen aan het behandelen van het
extra agendapunt op de vergadering 
van  23-4-2018.

 De eerste pagina van de offerte van 
Nebest d.d. 8-3-2017 inzake het 
maken van 3 bestekken (!). Lees de 
inleiding. Wij hebben verzocht de 
hele offerte op de VBA-website te 
zetten. 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen
De kantonrechter mr E. Pennink adviseerde
de VvE Wimbledon om reflectie te plegen 
op haar eigen functioneren. In de twee 
nieuwsbrieven van het bestuur, die dit jaar 
verschenen, ontbreekt dat volledig.

Wat kan er nog gezegd worden over de 
kwaliteit van die nieuwsbrieven ? En wat 
vindt u van die bontgekleurde taart? 

Het bestuur stelt zich niet neutraal op, ze 
vertoont te veel haar eigen voorkeuren en 
heeft de kloof tussen groepen bewoners 
verder verdiept. De bestuurlijke mores is 
aan het afglijden. Misschien moeten we de 
advertentie in Dagblad Trouw van 9-2-2013 
uit de mottenballen gaan halen. 

De redactie.

Het grapje van de maand 
over het stemmen in de ALV
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