
VOORAANKONDIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING   

 

 

Beste leden van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen, 

 

Het bestuur van de VvE volgt de ontwikkelingen in de Veerpolder op de voet. Aanleiding was de 

bekendwording (januari 2017) van de plannen van de Warmondse IJsclub voor de aanleg van een 

skeelerbaan, direct achter onze woningen. De ontstane onrust in de Karpers & Forellen was voor het 

bestuur aanleiding een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te organiseren (26 januari 2017). 

Daar kreeg het bestuur van de leden mandaat om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Met 

als focus: minimalisering overlast en betere communicatie door Teylingen. 

  

Op 23 mei 2017 stuurden wij u een update van onze inspanningen tot dat moment. Die zijn uiteraard 

doorgegaan, zowel van bestuursleden als individuele bewoners. Zo heeft het bestuur van de VvE zich 

aangesloten bij het beroep dat een aantal bewoners van de rand heeft ingesteld bij de rechtbank in 

Den Haag tegen de beslissing dat voor de aanleg van een skeelerbaan geen omgevingsvergunning 

nodig is. Ook maakten we vorderingen in het overleg met de gemeente Teylingen over de inperking 

van overlast (geluid, licht, parkeren) en de communicatie naar omwonenden. Daarbij gaat het óók 

om verbetering van de huidige situatie en om aandacht voor andere activiteiten in de Veerpolder. 

Niet alleen op de landijsbaan, ook van Dekker (Tennis, Golf, Partycentrum) en Golfclub Kagerzoom, 

omdat de overlast voor omwonenden cumulatief is.                    

 

Het bestuur wil u graag bijpraten over alle ontwikkelingen op  

 

Dinsdag 31 oktober 2017 

20.00 uur 

Aula Tweemaster, Broekplein 

 

Reserveert u alvast deze datum? We nodigen u van harte uit. We zullen dan ook het vervolg schetsen 

op proces, inhoud en te volgen procedure.  

 

Deze vooraankondiging versturen we alleen per e-mail. De definitieve uitnodiging en agenda 

ontvangt u medio oktober ook per e-mail. Deze zult u dan ook in uw brievenbus vinden, omdat nog 

steeds niet alle leden hun e-mailadres hebben doorgegeven. Mocht u bewoners kennen die tot die 

laatste groep behoren: stimuleer hen hun e-mailadres aan ons door te geven. Dit kan via 

secretariskarpersenforellen@live.nl.  

 

Namens het bestuur VvE Karpers en Forellen, 

 

Louis Eggen  

Voorzitter  

 


