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Stand van zaken
Droevendaal is al weer een paar maanden opgeleverd, het nieuwe collegejaar is alweer een tijdje
begonnen en de hangbuikzwijntjes zijn weer terug op Droevendaal. Gelukkig blijven er altijd
zaken die belangrijk zijn om ons als Dagelijks Woonbestuur mee te bemoeien. Om de bewoners
een goed idee te geven van wat er speelt, vindt je hier een kort overzichtje van alle belangrijke
dingen.

Internet en de enquête
In het WB en de Gelderlander heb je al
kunnen lezen dat de SSHW samen met de
Wageningen Universiteit een deal aan het
sluiten is om op grote schaal goedkoop
internet aan te bieden op al haar kamers. Dit
zou nogal drastische gevolgen kunnen
hebben voor Droevendaal. Daarom heeft het
DWB een enquête gehouden om de mening
van de bewoners te peilen. Bijna 90% van de
bewoners heeft gereageerd!

De uitslag en uitwerking van de enquête vind
je ergens anders in deze Droevendalia. Een
tipje van de sluier alvast opgetild: 85%
heeft gezegt dat ze internet als optie
willen, en niet verplicht. We hopen dat de
SSHW zal luisteren naar de mening van haar
huurders. De aanleg van de kabels en
dergelijke op het terrein zal echter wel
weer gegraaf met zich meebrengen. Helaas
zijn we dus nog niet van alle machines af.
(vervolg zie pagina 3)



Redactioneel
Tja, alles al zo`n beetje ge-lay-out, alleen nog wat plaatjes copieren en inplakken en dan zijn we
al weer klaar, maar dan moet er nog een stukje van de redactie geschreven worden. In m`n
eentje thuis (iedereen weer druk met colleges/praktica of werk), dus niemand om inspiratie bij
op te doen, shag bijna op en de koffie intussen koud. En buiten is het ook nog hondenweer!
De cd van de Smiths die ik gisteren voor m`n verjaardag heb gekregen (nog bedankt baraks-
genoten) biedt ook weinig vrolijkheid. Het is dus weer duidelijk herfst.

Namens de redactie Fransel

Ps. In geen van de stukjes(?!?) wordt duidelijk dat we een nieuwe burgemeester hebben, vast
valse bescheidenheid ofzo. Voor de duidelijkheid: we hebben dus een nieuwe
burgemeester en het is Bas van droef 101. Bas veel succes!

Pps: Al die langen stukken waren erg vervelend om te lay-outen, hopelijk is alles nog een
beetje leesbaar gebleven en visueel aantrekkelijk (persoonlijke frustratie, sorry).

Ppps: En nou zijn de Kalenderpanden ook nog ontruimd. GVD, belachelijke hoofdstedelijke
kraak-/woon-/cultuurbeleid, nog minder reden om naar Amsterdam te gaan.

Dood aan het poldermodel, kraken gaat door! (ofzo)!?!

Colofon
Droevendalia N� 49, 1 november 2000.
Droevendalia is de eerste officiële Droevendaalse vrijheidscourant. Droevendalia verschijnt
onregelmatig, maar altijd op het juiste moment. De oplage van dit nummer is 120
Redactie: Nihilistic Scum (droef 103), lay-out (deze droevendalia) Fransel
Dagelijks WoonBestuur (DWB): Bas van ’t Erve (101): Burgemeester van Droevendaal
Menno (81), Lidewei (43), Pascalle (33) & Björn (51).
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Groencommissie: Coördinatie: Menno (81)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO): Coördinatie: Jasja (35)
Website: Coördinatie/Web-masters: Hinko, Martin (91) & Nansy (47)
Oficiële site: www.droef .nl
E-mail: droef@ddsw.nl
Wereldwinkel: De Koffiebarak (35), van 10 tot 10
Abonnement: f10,- per jaar; aanmelden (en betalen) door f10,- over te maken op
giro nr. 4580703 t.n.v. Droevendaalcomplex woonvoorz., Wageningen.



(vervolg pagina 1)
Het grijswatersysteem
Bij een aantal barakken is nogal drastisch
duidelijk geworden dat het grijswater-
systeem nog niet goed werkt. Bij enkele
barakken is het grijswatersysteem zelfs
helemaal afgesloten en spoelt men nu de wc
weer met drinkwater. Na een onderzoek van
de installateur en de leverancier bleek dat
een aantal watertanks was geïmplodeerd. Dit
was natuurlijk niet de bedoeling en de
SSHW heeft nu een juridische procedure
gestart om te kijken op wie de gevolgen
hiervan te verhalen zijn. Als er watertanks
vervangen moeten worden, dan is dat
namelijk een nogal kostbaar klusje. Het
schuurtje zou ervoor moeten worden
afgebroken en de betonplaat verwijderd.
Helaas kost het uitzoeken van de
(juridische) verantwoordelijkheid nogal wat
tijd. In de tussentijd kan er weinig gedaan
worden. Dus tot die tijd zullen we moeten
wachten. Het is onduidelijk wat er voor de
barakken die nu geen grijswatersysteem
meer hebben gedaan kan worden. Je betaalt
er natuurlijk wel voor, en je waterverbruik
gaat ook omhoog.
Een tweede probleem dat er speelt in het
grijswatersysteem is het filter. Veel mensen
hebben al gemerkt dat soms zelfs bij een
flinke stortbui de watertank zich nauwelijks
vult. Dit ligt waarschijnlijk aan het filter.
Het zou 90% van het regenwater door
moeten laten en zelfreinigend zijn.
Waarschijnlijk is het een stuk minder
zelfreinigend dan gedacht, waardoor er
minder water in de tank terechtkomt.
Ook hieraan proberen we wat te doen.

Het groenplan
Het beheer van het groen ligt grotendeels in
onze handen daarom is de GroenGroep al
druk in de weer om ervoor te zorgen dat dit
goed gebeurt. Meer over het groen, het
beheer en het oplossen van problemen lees
je verderop in deze Droevendalia.

Elektriciteit
Helaas blijkt de stroomvoorziening op het
nieuwe Droevendaal niet vernieuwd te zijn.
De schommelingen in de netspanning zijn
bijvoorbeeld duidelijk te zien aan het
flikkeren van de lampen. Helaas zijn deze
schommelingen slecht voor je apparatuur.
Spaarlampen slijten een stuk harder en
computers vinden dit soort optaters al
helemaal niet leuk. We proberen nog steeds
uit te zoeken waar het probleem zit, hoe erg
het is en wat we eraan zouden kunnen doen.
Heb je slechte ervaringen met veel te snel
doorbrandende lampen, video’s, monitors of
wat dan ook dat te snel kapot gaat, schrijf
het dan op een briefje en meldt het bij de
huismeester en bij het woonbestuur.

Hard rijden op het lange stuk
Vanwege de grote drukte op de Mansholtlaan
richting Ede rond spitsuur, scheuren er
regelmatig gefrustreerde managers in veel
te grote auto’s met veel te grote snelheid
over Droef. Vooral op het lange stuk zijn
katten, kippen en voetballende hippies hun
leven niet zeker. Helaas nodigt het lange
stuk nog teveel uit om hard te rijden. En
sinds Pol haar dankbare taak van natuurlijke
drempel niet meer vervult na haar
verdwijnen, is er totaal geen vorm van
afremming meer. Ook is de natuurlijke
barrière bij de brievenbussen niet
geworden, wat we ervan gehoopt hadden.
Het is niet makkelijk om hier een goede
oplossing voor te verzinnen, want het is wel
de bedoeling dat fietsers zo min mogelijk
last hebben van een obstakel. We staan nog
altijd open voor suggesties.



Gemeenschappelijke barak
Het grootste probleem voor het opstarten
van de gemeenschappelijke barak, namelijk
het ontbreken van voorbeeld statuten van
een willekeurige flatkroeg, is nu eindelijk
opgelost. Dat betekent dat we er mee aan de
slag kunnen. We moeten dus met een aantal
enthousiastelingen de boel op poten gaan
zetten en zorgen dat we er eindelijk leuke
dingen in kunnen gaan doen. Heb je interesse
meld je dan bij Bas (101).

Dagelijks WoonBestuur
Na vele jaren van veel bezig zijn met
Droevendaal en de SSHW gaat Menno de
pijp aan Maarten geven (?). Dit betekent dat
het Dagelijks Woonbestuur versterking kan
gebruiken. Vooral mensen die na de herbouw
op Droef zijn komen wonen, zijn bijzonder
welkom.

Tot de volgende Droevendaalvergadering!

Bas, namens het DWB.

Barend Duizendpoot geeft antwoord over de DLO

Wat is dat, DLO?
De Droevendaalse Landbouw Organisatie!!

O, wat doet die organisatie dan??
De DLO houdt zich bezig met alles wat te
maken heeft met tuinieren op Droef.

Hoezo DLO?
Nou, soms is het handig om samen zaken
voor de tuin te regelen.
Een aantal voorbeelden:
• Zaden worden allemaal tegelijk besteld

bij een biologische dynamische kwekerij,
hierdoor kan wel tot 25 % korting
worden gehaald, waardoor iedereen
voordeliger uit is.

• Mest is makkelijker centraal te regelen
dan ieder voor zich

• Half jaarlijkse kattenontworm-actie
• Stekken van bessen- of andere struiken,

zodat iedereen wat struikjes kan krijgen
• “Wie heeft de grootste pompoen”-

wedstrijd en andere interessante
competities

• …

En wie zitten daar dan in?
Tot nu toe zijn er slechts weinig DLO’ers,
enkelen zijn:
Maria van Maanen op 89
Lidewei Kruizinga op 43

Waar is de DLO op dit moment mee
bezig?
• De DLO is aan het brainstormen over

leuke ideeën wat we kunnen gaan doen
(en heeft er al een paar!)

• De DLO gaat wedstrijden organiseren,
maar verklapt nog niet welke

• De DLO verklaart: “De kippen mogen
weer los!!”

• Wat moet ik doen om ook een DLO’er
te worden?

• Informeer bij één van bovenstaande
personen en je hoort waar de DLO mee
bezig is een wat jij kan doen, ook als je
een goed idee hebt hoort de DLO het
graag.

De DLO verklaart: “De kippen mogen weer los!”



Begin en einde; oftewel een droeffeest-verslag
Wat voor de betrokken medewerkers van de SSHW en de uitvoerders van het project een einde
van een drukke periode betekende, betekende voor de bewoners juist een begin van een nieuw
woontijdperk: de heropening van het nieuwe Droevendaal. Op 23 juni was het zover, en voor
iedereen die dit spektakel heeft moeten missen, volgt hieronder een verslag.

Middagprogramma
Tegen drie uur bleken de eerste bezoekers
de weg naar het feestterrein te hebben
gevonden. Het feestterrein, ingericht op het
enige “voetbalveld” van Droevendaal was
deze dag gewapend met een groot podium en
diverse kraampjes. Nadat de ongeveer 200
belangstellenden het terrein zijn opge-
komen, volgt een korte toespraak van de
directeur van de SSHW, dhr. Duyx. In deze
toespraak bedankte Duyx de 3 meest
belangrijke partijen (de bewoners, de
gemeente en de Wageningen Universiteit)
nogmaals voor hun doorslaggevende rol in de
totstandkoming van het unieke woonproject.
Hierop volgde een toespraak van de
scheidende burgemeester van Droevendaal,
Menno van Zuyen, en was het inmiddels tijd
geworden voor de openingshandeling. Deze
bestond uit de onthulling van een jonge
walnootboom, symbolisch voor de hopelijk
vruchtbare toekomst van het studenten-
complex , en ging gepaard met het oplaten
van 198 ballonnen.

Aan iedere ballon was een kaartje met de
naam van een van de bewoners bevestigd. De
bewoner wiens ballon de langste afstand
overbrugt, mag van de SSHW een maand
gratis wonen op Droevendaal. Overigens zijn
de eerste kaarten inmiddels in Duitsland
(Nedersaksen)gevonden, voor de definitieve
uitslag zie kader op de volgende pagina. Na
deze “oplating” hadden de bezoekers vrij
baan om te genieten van het brede middag-
programma. Zo was er een rondwandeling
georganiseerd langs informatiepanelen
waarop bijzondere historische Droevendaal-
feiten werden toegelicht.

In gebonden anarchie
Bijzondere historische feiten waren ook te
vinden in het boekwerk “ In gebonden
anarchie” dat deze middag door de SSHW
aan alle bezoekers werd aangeboden.
Verschillende bewoners probeerden de
bezoekers te laten meedelen in hun
dagelijkse bezigheden via originele
workshops zoals acrobatiek, “Aai het konijn”
en “Zoek de Belg”. De hapjes en drankjes
waren aangepast aan de eetstijl van de
bewoners van het complex en geheel
biologisch-dynamisch. De bezoekers konden
verder met het nieuwe Droevendaal
kennismaken onder het genot van de kunsten
van hele grote vogels op stelten en de
rustgevende klanken van een keltische-
/middeleeuwse band. Uiteraard waren enkele
nieuwe woongebouwen opengesteld en was
het mogelijk om het grijs-watersysteem, de
zonnepanelen en de andere duurzame
aspecten van de herbouw eens van dichtbij
te bekijken. Teruggekeerd op het feest-
terrein probeerde een Zuidamerikaanse
band de bezoekers de nu en dan toeslaande
regen te doen vergeten.



Bandjes,bandjes,bandjes
Rond 18.00 uur liep het middagprogramma
ten einde en was het voor de bewoners en
oud-bewoners etenstijd. Rampenplan, een
organisatie gespecialiseerd in biologisch
“veldkoken” voor grote groepen, voorzag
iedereen overvloedig van heerlijk eten.

Het avondprogramma had een duidelijke lijn:
bandjes! De mensen van Kabouterlight
zorgde voor prima geluid en bijzonder mooie
belichting. Samen met een grote
bellenblazer werd er voor gezorgd dat de
verschillende bands echt in een
“Droevendaal-setting” tekeer konden gaan.
Achtereenvolgens werd het podium
betreden door Radiofuzz (punk/rock) en de
Grasmaaiers (unieke one-manshow). De stoet
bandjes werd vervolgd door Raggamorphosis
(zeer strakke reggae) en Navilium.

De finale was in de vertrouwde handen van
de Amsterdam Klezmerband (Jiddische
feestmuziek). Rondom het oude, vertrouwde
Droevendaal kampvuur werd er nog uren
doorgeboomd en toen de laatste feest-
gangers het licht zagen worden, was het
eerste Droevendaal-nieuwfeest een feit.

Mocht je interesse hebben in het speciaal
voor de gelegenheid uitgegeven boek "In
gebonden anarchie" (de historie van
Droevendaal van 1977-2000) stuur dan
even een mailtje met je adres-gegevens
naar Hannelore van Leeuwen.

(deze tekst is afkomstig van de SSHW-
internetpagina, voor meer info: www.sshw.nl)

Ballonnen-wedstrijd Droevendaal Winnares bekend!
Tijdens het heropeningsfeest van Droevendaal op 23 juni 2000 zijn er 198 ballonnen losgelaten.
Aan al deze ballonnen was een naam van een Droevendaal-huurder bevestigd. De huurder van wie
de ballon het verst komt, maakte kans een maand gratis wonen op Droevendaal.
Inmiddels is de wedstrijd gesloten en is gebleken dat 3 ballonnen dezelfde winnende afstand
hebben afgelegd. De ballonnen van MAHM Backx,YF van Boheemen en PC de Pous zijn op 473 km
van Wageningen gevonden in Pretzier, Duitsland.

Via loting is Marianne Backx de winnares van een maand gratis wonen geworden.

In totaal zijn 105 ballonnen teruggevonden.
(deze tekst is afkomstig van de SSHW-internetpagina, voor meer info: www.sshw.nl)



A Day in the life of the Droeffeest

Het mag dan misschien al weer lang geleden zijn, het Droeffeest dient gememoreerd te worden
in deze eerste Dalia na die gedenkwaardige dag. Wanneer was het ook al weer? Jullie krijgen een
zeer persoonlijk verslag van mij van die dag.

Op het moment dat ik op de plaats des heils
arriveerde was de ecocateraar reeds haar
biezen aan het pakken. Er was nog net tijd
voor het grijpen van twee flesjes uitstekend
ekobier- deze bleken bij navraag gratis te
zijn (hoera voor de SSHW!) evenals de
uitstekende liflafjes (jawel vegetarisch!). De
sfeer was geslaagd staande receptie achtig
met bijpassend weer en ook een zeer in het
klankbeeld passende band (die best wat
meer waardering had mogen krijgen van het
aanwezige publiek). De SSHW heeft ons wel
verwend dit jaar.

De SSHWdroefdocu was te zien op een
verdekt opgestelde tv-vidoecombi waarin
nieuw droef bijzonder gunstig uit de verf
kwam (passend muzikaal ondersteund
wederom) helaas was het geboden materiaal
niet werkelijk aan te merken als propaganda
anders hadden wij deszulks hier natuurlijk
fijn ter sprake kunnen brengen. Maar helaas.

Na de veldruiming van de cateraar (als ik het
mij goed herinner) diende zich het enige
serieuze programma onderdeel aan dat ik
niet wilde en kon ontlopen: de wisseling van
de wacht. De oud burgemeester(s) werd
gelegenheid geboden hun laatste woorden te
spreken. Hen werd ook (de ene helft van de
burgemeester was niet aanwezig helaas) een
symbolisch en tevens nutteloos kado
aangeboden (voor wie t niet meer weet: een
klomp per halve burgemeester). Het kado
werd niet te min in blijdschap aangenomen.
Nauwelijks bekomen van deze ernstige
aangelegenheden op hoog niveau werd alweer
een nieuwe burgemeester aangesteld. De
kersverse burgemeester was ook zelf
zodanig aangedaan door hetgeen zoeven was
voorgevallen dat hij zijn spreektijd zeer
spaarzaam benutte.

Daarvoor bij deze nog mijn hartelijke dank
(voortkomende uit mijn niet zeer hevige
passie voor praatjes en niet uit …eh)

De immer gestaag uit het zwerk
nederdalende regen werd consequent
genegeerd wat echt erg sportief was van de
feestgangers. Het was en bleef voldoende
druk voor een goede sfeer. Zodoende was er
voor de diverse artiesten ook wat aan om te
spelen op het druilerige veld.
De band met ….,…..,…..,Bas (39) en ….. speelde
voor een nog klein maar enthousiast
dansende klup droevies. Aangezien op dat
zelfde moment de culinair en ideologisch
sublieme maaltijd van Rampenplan werd
geserveerd een hele prestatie.



Rampenplan is nog een extra aandachtige
vermelding waard. 1111X tof dat ze voor ons
hebben willen koken, voor mij echt een van
de grote hoogtepunten van het feest. Het
was lekker, eko en het was heel erg veel. Zo
veel zelf dat wij (103) nog twee dagen lang
hebben kunnen nagenieten/eten van de
feestmaaltijd. Niks verspild dus (hopelijk?)

Ergens op dit moment (of iets eerder)
vertoont mijn verslag een voor anderen
waarschijnlijk wel waarneembare leemte,
veroorzaakt door een waarschijnlijk vrij
lange afwezigheid van het feestterrein.

Mijn enige verweer is dat Chris’ (35) haar
naar mijn menig op dat moment onmiddellijk
gesnoeid diende te worden- en dat ik
aangeschoten was denk ik. Toen ik weer
terug kwam met Chris was het feest nog
steeds even gezellig en speelde ‘cultivation’
soepele en zeer dansbare Reggae. Ik meen
me te herinneren dat bijna iedereen toen
danste en dat het erg gezellig was. Het
regende nog steeds.

Dan valt er een gat in mijn herrinering dat
loopt tot het begin van het sublieme
optreden van de geweldige ‘Amsterdam
Klezmerband’. Na een mislukte poging om ze
te zien optreden op Oerol was hun
verschijnen op Droef bijzonder bijzonder.
Ondanks de nattigheid en vermoeienis en
beschonkenheid die gepaard gaat met
feesten werd er uitzinnig gedanst. En dat
terwijl het tempo van de muziek niet laag
lag. Ze speelden door tot diep in de nacht en
tot het repertiore uitgeput was zodat er
nieuwe liedjes ter plekke werden bedacht.
Ons enthousiasme was ongetwijfeld
overweldigend. Een geweldig en eind van een
fabelachtig regenfeest.

Eveline (Nihilistic Scum)

De officiele Droevendaal site:
HTTP://HUIZEN.DDSW.NL/BEWONERS/DROEF

Wil jij Droef ook de Digitale Moddersloot op helpen? Of wil je wel eens gewoon een stukje
schrijven? De WebCie zoekt nog enthausiaste mensen! Weet je nog niet hoe je webpagina's
maakt maar wil je het wel leren? Ook dan ben je van harte welkom! Wij leren het je!
Intresse? Kom langs bij Hinko, Martin (91) of Nansie (47) of mail droef@ddsw.nl



Uitslag enquête Internet en TV op Droevendaal
Door het Dagelijks Woonbestuur Droevendaal (DWB) is tussen 28 september en 3 oktober 2000
een enquête gehouden op Droevendaal over Internet en TV. Over de aanleg van beide
voorzieningen wordt al gesproken sinds de start van de herbouw in december 1997. Inmiddels
beginnen de plannen van de SSHW concrete vormen aan te nemen. En zijn er een negentig nieuwe
bewoners gekomen op Droevendaal waarvan de mening over beide onderwerpen minder goed
bekend is bij het DWB. Twee redenen om de enquête uit te voeren. Het doel: de mening en
wensen van Droevendaal inbrengen in de besluitvorming die momenteel bij de SSHW plaatsvind

De enquête
De enquête bestond uit drie delen. Eerst een
algemeen deel van vier vragen (oud of nieuwe
bewoner, leeftijd, student of niet, computer
of niet). Hierna een deel over internet (7
vragen) en TV (4 vragen). Het internet deel
bestaat uit twee subdelen.  De eerste drie
vragen peilen de behoefte van hoogwaardige
internet aansluiting op de kamers en de prijs
die mensen er voor over hebben. Het tweede
subdeel (4 vragen) gaat concreet over de
plannen zoals de SSHW die op dit moment
heeft. Waarbij gevraagd wordt of je het
met de plannen eens bent, of je er gebruik
van zal maken, wat je er voor wil betalen en
tot slot de vraag hoe je het best internet
kan worden aangeboden. Bij vraag 8 is om
een toelichting gevraagd waarom je voor of
tegen bent. Het derde deel over tv peilt of
de huidige situatie goed is of niet, welk
bedrag mensen voor een uitgebreider tv
pakket over hebben.

Respons
Alle 198 bewoners van Droevendaal hebben
de enquête gekregen. Vier avonden is actief
onder etenstijd langs de barakken gegaan
om mensen te vragen de enquête in te vullen.
Dit heeft geleid tot een respons van 89 %.
De 11 % enquêtes die niet zijn terug
gekomen betreffen vooral mensen die op
vakantie, stage of om andere redenen niet
thuis waren. Slechts een enkeling wilde de
enquête niet invullen.

Verbanden
Er wordt door de SSHW gesuggereerd dat
de oude bewoners van Droevendaal tegen tv
zijn en dat de nieuwe dat veel minder zijn.
Ze zien dit zelfs als een probleem.

Is de behoefte aan internet bij ouderejaars
groter dan eerste of tweede jaars? Deze en
andere vragen kunnen met een beetje
puzzelen door deze enquête worden
beantwoord.

Om te beginnen de eerste vraag: hoe denken
oude en nieuwe bewoners over tv. Hoeveel
procent van de mensen die bij vraag 1 heeft
aangegeven al voor de herbouw op
Droevendaal te hebben gewoond heeft bij
vraag 12 aangegeven de huidige situatie
prima te vinden? 66 % om precies te zijn.
Ook onder de nieuwe bewoners van
Droevendaal vindt 66 % de huidige situatie
goed. Een kleine verrassing!
Als bewoners verder in hun studie carrière
komen neemt het bezit aan computers toe
(vraag 3 en vraag 4). Ook het aantal internet
aansluitingen neemt toe. De behoefte aan
internet neemt toe (vraag 3 & 5). De
bereidheid om voor internet meer te betalen
neemt toe (vraag 3 & 7 en 10). De acceptatie
van de SSHW plannen blijft ongeveer gelijk
(vraag 3 & 8 en 11).
De behoefte aan meer tv zenders laat een
andere trend zien. Juist onder de oudere
jaars en de werkeloze afgestudeerden is de
behoefte aan meer tv zenders het grootst
(vraag 3 & 12,).

Wat is het verband tussen het computer-
bezit en bijvoorbeeld internetbehoefte?
Deze is onder computerbezitters met
internetmogelijkheden het hoogst, 80 %.
Opvallend, niet alle mensen met een
internetmogelijkheid hebben behoefte aan
deze mogelijkheid. Onder mensen zonder
computer is de behoefte 30 % (vraag 4 & 5,
figuur 22).



Mensen met computer en internet zijn
bereid om meer te betalen voor internet dan
mensen zonder computer (vraag 4 & 7). De
acceptatie van de SSHW plannen is onder
mensen met computer en internet wat hoger
dan onder mensen zonder computer (vraag 4
& 8). Echter de vraag op welke manier het
beste internet kan worden aangeboden laat
nauwelijks verschillen zien (vraag 4 & 11).
Tussen computerbezitters en computerlozen
is geen verschil in de behoefte aan meer tv
zenders  (vraag 4 & 12).
Tot slot: zijn de mensen met een behoefte
aan meer tv zenders ook bereid hier meer
voor te betalen? Ja, figuur 27 laat dit
duidelijk zien (vraag 12 & 14).

Conclusies
Internet
72 % van Droevendaal heeft een computer
(26 % met internet aansluiting, 46 %
zonder); 55 % heeft behoefte aan internet
aansluiting.

Met de toename van de leeftijd neemt het
computer bezit toe, neemt de behoefte aan
internet toe en neemt de bereidheid om
daar meer voor te betalen ook toe. Deze
toename in behoefte aan internet en daar
meer voor te betalen is niet alleen aan
leeftijd maar ook aan het bezit van
computers gekoppeld.
13 % is voor het plan van de SSHW,
driekwart is tegen.
De beste manier om internet in te voeren is
als optie (85 %). Alleen mensen die er
behoefte aan hebben, hebben toegang en
betalen ervoor.

TV
twee derde vind de huidige situatie op tv
gebied prima. Een derde wil graag meer
zenders ontvangen.
Het percentage wat tevreden is met de
huidige situatie ligt onder de nieuwe en oude
bewoners gelijk (tweederde).
Mensen met meer behoefte aan tv zenders
zijn bereid er iets meer voor te betalen.



Antwoorden op de vragen uit de enquête
“Internet en TV op Droevendaal”.

Deel 1, Algemeen
Vraag 1: Woonde je al voor de herbouw
op Droevendaal?
54% woonde al voor herbouw op
Droevendaal, 46 % nog niet.
Vraag 2: Leeftijd?
6 % is jonger dan 20 jaar,
69 % is tussen 20 en 25 jaar,
22 % is tussen de 25 en 30 jaar en
2 % is ouder dan 30 jaar.
Vraag 3: Student of niet?
23 % is eerste of tweede jaars,
51 % is derde jaars of meer,
26 % is afgestudeerd
(9 % is werkeloos of doet uitzendwerk),
17 % heeft min of meer vast werk).
Vraag 4: Heb je een computer?
72 % heeft een computer
(26 % met internet aansluiting via bv.
modem, 46 % zonder internet
mogelijkheden);
28 % heeft geen computer.

Deel 2, Internet
Vraag 5: Heb je ongeacht kwaliteit, prijs
e.d. behoefte aan een internet aansluiting
op je kamer?
55 % heeft daar behoefte aan,
45 % niet.
Vraag 6: Als breedband internet wordt
aangeboden op je kamer, zal je dat binnen
een jaar nemen, ook als dat betekent dat
je een computer moet aanschaffen?
50 % gaat er gebruik van maken,
47 % niet,
3 % heeft deze vraag niet ingevuld.
Vraag 7: Wat vind je voor een
internetaansluiting een reële prijs die je
wil betalen per maand?.
31 % tot f10,- in de maand,
32 % tot f15,-, 23 % tot f25,-.
De overige 8 % zit daar boven.

Vraag 8; Ben je het eens met het SSHW
plan?
(voor ongeveer f20,- p.p.p.m. krijgt iedere
kamer een breedband internet aansluiting of
je er gebruik van maakt of niet)
13 % vind het een goed plan,
11 % maakt het niet uit en
74 % is tegen.
Bij deze vraag is gevraagd naar een
toelichting op het gegeven antwoord. Vrijwel
alle mensen die tegen het voorstel zijn,
gaven aan tegen te zijn omdat ze het een
merkwaardig idee vinden mensen te laten
betalen voor iets wat ze niet gebruiken. Een
tweede argument wat vaak naast de vorige
wordt gegeven is dat vlak bij Droevendaal
prima internet faciliteiten op de WU te
vinden zijn (Alterra). Een enkeling gaf aan
gewoon tegen internet te zijn. De mensen
die voor de plannen zijn argumenteren dat
met de mening internet is de toekomst,  en
het goed is dat iedereen daar, zeker
studenten, toegang tot heeft.
Vraag 9: Ga je binnen een jaar gebruik
maken van internet op je kamer als de
SSHW dit als vaste service aanbied? Ook
als dat betekent dat je daarvoor een
computer moet aanschaffen?
55 % gaat dit doen,
41 % niet,
4 % heeft deze vraag niet beantwoord.
Vraag 10: Wat vind je van het bedrag van
f20,- p.p.p.m.?
(bedenk hierbij dat het voor de mensen die
er gebruik van maken duurder wordt als
alleen zij ervoor betalen. Dus ook voor jou
als je er over een jaar of over twee jaar
gebruik van gaat maken)
34 % vindt f20,- een goed bedrag,
31 % vind f10,- acceptabel,
7% vindt f5,- acceptabel,
18 % vindt f0,- acceptabel,
de overige 2 % is bereid om meer te betalen
dan f30,-.

“85 % van de mensen die de enquête hebben ingevuld hebben voor
‘optie’ gekozen, dat is 75 % van de bewoners van Droevendaal !”



Vraag 11: Hoe kan internet het best
worden aangeboden op SSHW kamers?
8 % is van mening dat het een vast
onderdeel van een kamer moet uitmaken
(zoals de SSHW voorstaat),
85 % vindt dat het een optie moet zijn waar
je voor kan kiezen en er dan ook voor
betaald,
4 % vindt dat internet helemaal niet
aangeboden moet worden en
2 % wil het anders dan deze drie
mogelijkheden.

Deel 3: tv kabel
Vraag 12: Vind je de huidige situatie
prima of wil je meer tv zenders kunnen
ontvangen?
66 % vindt de huidige situatie prima,
33 % wil graag meer zenders ontvangen.
Vraag 13: Wil je allen een aansluiting in
de keuken?
82 % wil alleen tv ontvangst in de keuken,
14 % wil ook op de kamers tv ontvangst,
4 % vindt dat er geheel geen tv ontvangst
moet zijn.
Vraag 14: Hoeveel heb je over voor tv
kabel per persoon per maand?
56 % wil niets tot maximaal f2,50 betalen,
24 % f2,50 tot f5,-,
10% f5,- tot f7,50 en
8 % wil meer betalen dan f 7,50.

“Het Buren van de ‘Koffiebarak’ ™-recept” ™
Pompoentaart

Zoveel succes met deze taart kan ik de rest van Droef natuurlijk niet onthouden. Dus maak die
pompoenvoorraad op!

Bodem:
125 gr margarine in stukjes
125 gr bloem of volkorenmeel
2 cll honing
snuifje zout

Meng deze ingredienten tot een kruimelig
deeg. Druk ¾ hiervan in de bakvorm van � 24
cm

Vulling:
400 gr pompoenpuree (van een grote

pompoen)
2 dl (soja)melk
0 gr custard poeder
1 ½ dl honing
1 zakje vanillesuiker
2/3 tl kaneelpoeder
1 tl korianderpoeder
1 tl gemberpoeder
snuifje zout

Meng al deze ingredienten tot een romige
puree. Voeg niet teveel melk toe, anders
wordt ‘t goedje te vloeibaar.

Strooi wat extra custardpoeder of een verkruimelde beschuit over de deegbodem. Giet de vulling
in de korst. Bestrooi de taart nu met de rest van het kruimelmengsel (deeg). Eventueel nog wat
gehakte hazelnoten of amandelen erover verdelen.
Bak de taart 20 min in een voorverwarmde oven (stand 6-7), laat hem daarna nog ongeveer een
uur doorbakken (stand 3). Af laten koelen en met slagroom opeten; hij is fijn!

Groetjes Marit (barak 45 / “de Buren van de ‘Koffiebarak’ ™” ™)



Barak BOOM Presents: Goth's Paradise - We're so Goth, part1Barak BOOM Presents: Goth's Paradise - We're so Goth, part1

We're so Goth:

we like the "Blowing Nothingness" (barak 103) war declaration (sorry Francel)

we only wear black
we dye our hair black

we even dye our cat black
and call her 'Zwarte'

we use Robijn Black Velvet, expecting Ecover Black Velvet soon
we don't paint our nails, we bash them with a hammer

we smoke so much, even our inside is black
we like our tosti's black

and drink our coffee black
even our toothbrush gets black

we grow black violets
we only play DOOM on our computers

we have a bat flying in our kitchen
we have black chickens

all your missing pets are in our backyard
death is on our mailing list

we have our own coffin
we even think metal = gothic

death lives in our attic
we steal all your happy mail

we have slumberparties with the death
we never smile

we don't even know what a smile is
we have a death reggae-fan hanging from our roof (sorry sorry sorry, reggae barak (67))

we like to be stereotyped/discriminated/yelled at/beaten up

© 2000 Barak Boom Produkties



Groen op Droef.
Nu het herfst is, kunnen we terug kijken op het groeiseizoen. Dankzij een redelijk zonnige maar
vooral niet droge zomer zijn de aangeplanten struiken harder gegroeid dan verwacht. De
behouden bomen en struiken geven Droevendaal gelukkig nog sfeer.
Na de zomer hebben het DWB, de groen commissie en de SSHW zich weer over het groen op
Droevendaal gebogen. Nu bijna al het groen is aangeplant gaat het erom hoe we het gaan beheren
zodat het de komende decennia aan onze wensen voldoet. Daarnaast waren er ook nog enkele
onduidelijkheden en probleempjes op te lossen met het groenplan. In dit verhaal heb ik het alleen
over het Gemeenschappelijk groen (houtwal, struiken, vijver, poelen, bermen, grote en kleine
grasvelden), tenzij anders vermeld.

Groencommissie
Zoals tijdens de bouw afgesproken is,
hebben we een groengroep opgericht die
volledig uit bewoners bestaat. De
Droevendaalse GroepGroep houdt zich bezig
met het uitvoeren van dat deel van het
groenbeheer wat we zelf kunnen doen. Dit in
nauw overleg met de groencommissie waarin
twee Droevendalers, twee SSHW-ers en
zoals afgesproken een onafhankelijk
adviseur zitting hebben. Deze over-
koepelende groencommissie besluit over
alles wat met het groen te maken heeft. Het
houdt de ontwikkeling van het groen in de
gaten, signaleert problemen en lost deze op
in overleg met de betrokkenen, overlegt met
hoveniers over het beheer, controleert of
het beheer volgens afspraak is uitgevoerd
door hovenier of door ons enzovoort. Het is
heel bijzonder dat bewoners zo nauw
betrokken worden bij beslissingen en dat we
zelf mee praten over welke hovenier er komt
voor het onderhoud.

Onafhankelijk adviseur
De onafhankelijk adviseur is iemand van het
bedrijf Nieuwland. Nieuwland is
gespecialiseerd in alles wat met groen te
maken heeft van plantsoenen tot natuur. Het
verzorgt diverse opleidingen en ze hebben
veel ervaring met ecologisch groenbeheer.
Dit laatste is altijd een grote wens van
Droevendaal geweest en kan nu goed worden
uitgevoerd. De rol van de onafhankelijk
adviseur is om boven de diverse partijen
(hovenier, SSHW en Bewoners) te staan en
advies te geven over het groen.

Dit advies moet ervoor zorgen dat het groen
op Droevendaal op consistente wijze
ecologisch beheerd wordt en dat het groen
zo beheerd wordt dat het ook over 20 jaar
toekomst heeft.

Beheerplan
De eerste opdracht die de groencommissie
heeft gegeven is het schrijven van een
beheerplan voor het groen op Droevendaal.
Nieuwland gaat aan de hand van het
groenplan van Van de Eerenbeemt, onze
wensen en die van de SSHW, een plan
schrijven voor de komende tien jaar. In het
beheerplan worden doelen beschreven waar
we met het groen naar toekunnen. Er wordt
bij aangegeven wat je moet doen om deze
doelen te kunnen halen. In een jaar-planning
wordt aangegeven in welk deel van het jaar
er wat moet gebeuren en door wie het wordt
uitgevoerd (wij of hovenier). Als het
beheerplan bijna af is zal het door
Nieuwland worden gepresenteerd in een
Droevendaal vergadering. Ook geeft
Nieuwland mogelijke problemen met het
huidige groen in de toekomst aan en hoe dit
kan worden opgelost.
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moet ervoor zorgen dat het groen op
Droevendaal op consistente wijze ecologisch
beheert wordt en dat het groen zo beheert
wordt dat het ook over 20 jaar toekomst
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Beheerplan
De eerste opdracht die de groencommissie
heeft gegeven is het schrijven van een
beheerplan voor het groen op Droevendaal.
Nieuwland gaat aan de hand van het
groenplan van Van de Eerenbeemt, onze
wensen en die van de SSHW, een plan
schrijven voor de komende tien jaar. In het
beheerplan worden doelen beschreven waar
we met het groen naar toekunnen. Er wordt
bij aangegeven wat je moet doen om deze
doelen te kunnen halen. In een jaar-planning
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er wat moet gebeuren en door wie het wordt
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Droevendaal vergadering. Ook geeft
Nieuwland mogelijke problemen met het
huidige groen in de toekomst aan en hoe dit
kan worden opgelost.

Toekomst
De toekomst van het groen op Droevendaal
is rooskleurig. De ervaring is dat bomen en
struiken op Droevendaal erg hard groeien.
Samen met een deels door ons zelf
uitgevoerd ecologisch beheer leid dit tot
een mooie omgeving waarin genoeg ruimte is
om op onze manier te leven en te genieten.

Waarom groen beheer door ons zelf?
Heel simpel. Twee en voor sommige drie
redenenen: 1, het is goedkoper. Als we het
beheer voor een deel zelf doen scheelt dat
ons in de servicekosten. Hoeveel precies
hangt van ons zelf af. Een schatting zal aan
het eind van het jaar bekend zijn. 2, Als we
een deel zelf doen, kunnen we dingen
uitvoeren die arbeidsintensief zijn, maar wel
leiden tot een forse verhoging van de
ecologische waarde en het beheer kan beter
aansluiten bij Droevendaal. 3, voor sommige,
het is gewoon leuk om op deze manier in je
eigen omgeving met groen bezig te zijn.



Groengroep
De Droevendaalse GroenGroep bestaat uit
bewoners die actief met het groen bezig
willen zijn. Een aantal mensen die alleen
willen helpen met het uitvoeren van het
beheer, andere die ook willen helpen
organiseren. 1 maal per maand komen we bij
elkaar, dit wordt altijd aangekondigd op de
brievenbussen en iedereen is welkom.
Diverse initiatieven zijn op dit moment in
uitvoering. Er is geïnventariseerd of
barakken behoefte hebben aan
ondersteuning bij het onderhoud van de
eigen tuinen, er worden collectief waslijn
palen ingekocht, evenals stuiken. De
bestelden struiken komen eind november.
Met de waslijnpalen zijn wat probleempjes.
De leverancier is inmiddels gestopt, helaas.
Ze zoeken voor ons wel naar een nieuwe
leverancier. Zo gauw we meer weten horen
jullie dat. Er wordt uitgezocht hoe het zit
met een verzekering voor de mensen die in
het gemeenschappelijk groen aan de gang
gaan. Aan beheer valt er op Droevendaal nog
niet veel te doen. Wel is gras op broeihopen
gelegd aan de zuidkant van de houtwal zodat
daar geen brandnetel ruigte ontstaat. Het
belangrijkste onderwerp voor de komende
maanden zal het volgen van het schrijven van
het beheerplan zijn.

Wat gaat er dit jaar gebeuren
Begin van de winter komt Bron nog eenmaal
terug om de laatste bomen en struiken in te
planten. Bijvoorbeeld rond de
gemeenschappelijke barak. Ook vervangen ze
de dode eiken die het niet hebben gered.
Wat veel ingrijpender zal zijn, is de aanleg
van de internet kabels. Hiervoor zal naar
iedere barak een kabel gelegd moeten
worden. We zullen heel erg goed moeten
opletten dat dit niet ten kosten gaat van de
bomen die de bouw hebben overleefd.

Ergens in de winter zal er een kleine ronde
worden gehouden voor wat snoeionderhoud.
Enkele struiken hangen over de weg of tegen
lantaarnpalen aan. Ook zijn er enkele bomen
die tijdens de bouw zijn blijven staan als
buffer voor een andere boom, en schade
hebben opgelopen waar nog iets aan moet
gebeuren.

Opgeloste probleempjes
Bij een viertal barakken bleek de tuin
ondanks alle greppels toch nog onder water
te staan na flinke regenval. De getroffen
barakken hebben een voorstel gemaakt om
dit op te lossen op een manier die past
binnen het groenplan. Begin november zal dit
worden uitgevoerd met een klein
graafmachientje. Bij barak 59 en 65 was nog
onduidelijkheid over wat gras en eigen tuin
zal worden. Aan de hand van een voorstel van
de barakken zijn hier afspraken over
gemaakt waar iedereen zich in kan vinden.
Ook in de toekomst willen we graag op deze
manier de problemen oplossen. In goed
overleg. Als barakken nog problemen
ondervinden dan horen we dat graag en
krijgen we het liefst een uitgewerkt
voorstel om het probleem op te lossen.

Voorstellen
Voorstellen voor Droevendaal vergadering:
Voorstel 1: Het DWB stelt voor dat twee
Droevendalers in de Groencommissie zitten.
Beide zijn actief in de Droevendaalse
GroenGroep. 1 van de twee zit in het DWB
en kan op deze manier het DWB op de
hoogte houden en andersom de GroenGroep.
Voorstel 2: Het DWB stelt voor om Dimitri
(47) en Menno (81) af te vaardigen naar de
Groencommissie.

groeten Menno (81)



Milieubedrijf 2000+
Voor miliue advies aan huis. Door persoonlijke adviezen kun je 10 tot 15 % besparen op energie en
waterverbruik. Maak je huisje nog zuiniger en goedkoper, met vaak eenvoudige middelen. Het is
helemaal GRATIS. Voor meer informatie, zie de bij deze droevendalia gevoegde folder of neem
contact op met: Milieubedrijf 2000+: (0317-) 418833

“De Trimsalon” (droef 79) heeft al een advies laten uitbrengen; met enige vrij simpele
aanpassingen waren al redelijke besparingen te behalen. Helaas hebben wij nog geen tijd gehad
om hierover een stuk te produceren, dus voor een ervaring uit de eerste hand verwijzen we jullie
door naar de Trimsalon.

Het verkiezingsjournaal
Op onze oproep in de vorige Droevendalia om alle politieke partijen van Droeven daal aan te
melden voor de komende democratische verkiezingen, heeft de redactie een werkelijk
overweldigend aantal aanmeldingen binnengekregen.

Het inschrijvingsgeld van 250 gulden (114
Euro) werd grif neergeteld ter verdediging
van de vertegenwoordigde idealen.
Ontroerend was het om te zien hoeveel
droevendalers er, ondanks de voorthollende
maatschappelijke ontwikkelingen, nog staan
voor de oude waarden van de vrijstaat nl.
Seks, drugs en droevendaal zelf. Ook de
dieren zullen een stem hebben bij de
komende verkiezingen. Zo zijn
vertegenwoordigd  feestbeesten en
mierenneukers alsmede weerwolven en de
onlangs gefuseerde kikkers en
paddenfederatie Kwek & kwak.

De seksjuwele partijen zijn goed
vertegenwoordigd. Zo heeft zich aangemeld
de partij voor seks in het bos en enkele
splintergroeperingen nl. neuken in de berm
en wippen op de klippen. We hebben de
vertegenwoordigers van deze partij erop
gewezen dat er op Droevendaal geen klippen
zijn. Dit argument wees men echter van de
hand met het argument dat er voor de
verbeelding geen grenzen bestaan. Daarmee
ging de redactie akkoord. 250 gulden laat je
natuurlijk niet zomaar liggen, of wel soms.

De Liberale Droevendaal Partij blijft echter
torenhoog favoriet als het aan de redactie

ligt. De LDP heeft ons de afgelopen week
haar geheel herziene verkiezingsprogramma
doen toekomen, vergezeld van enkele
doosjes prachtige (biologische) wijn. Dit
soort argumenten zijn voor ons moeilijk te
weerleggen.
Enkele belangrijke punten uit het nieuwe
LDP-programma zijn: De aanleg van een
nieuwe skispringschans op kosten van de
SSHW, een beschermd gebied voor
vampieren,  en een overdekte zoete-
wijnfontein midden op Droevendaal (inclusief
openhaard en schapenvachten op de vloer).

De overige partijen zijn volgens de redactie
ofwel dodelijk saai ofwel volkomen kut. We
zullen er verder geen woorden aan wijden.
Het inschrijvingsgeld hebben we immers
binnen.
Tot Sint-Nicolaas heeft u nog tijd uw
idealen te verwezenlijken in een
democratische partij. De redactie staat u
daarbij geheel ten dienste tegen een
bescheiden vergoeding in contanten.

Richt u geen partij op, ga dan in ieder geval
stemmen. Aanstaande Sint-Juttemis en bij
voorkeur op de LDP.

Uw aller redactie (in casu Marco)



Aanwezig: Mathijs(33), Lianne(37), Maya(37), Mark(37), Femke(37), Loes(41), Paul(41),
Jeroen(41), Erik-Jan(45), Maarten(47), Björn(51), Karen(51), Rein(53), Hessel(59), Menno(81),
Maurice(81), Liesje(81), Martin(91), Hinko(91), Sjoerd(93), Luuk(93), Juul(101), Jelle(105),
Alexandra(105),
Afgemeld: 71

1. Opening: Maarten opent de vergadering om 20:15.
2. Notulen: De notulen van de vorige keer worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Bouw en dergelijke:

• het woonwagenkamp: Maarten: De gemeente wil het woonwagenkamp uitbreiden op het
nog niet herbouwde deel van Droef. Het is nog niet te laat om hiertegen in opstand te
komen. Wat vinden de huidige woonwagenbewoners zelf? Overleg nodig.

• Fluctuatie in de netspanning: metingen geven aan dat de fluctuaties niet meer bestaan.
Hinko: Nog steeds fluctuaties. Martin: Wat is er veranderd? Menno: Geen apparatuur van
de aannemer meer. Hou het in de gaten, hou lijst bij met vervanging lampen e.d. Hinko: 87
heeft een brief geschreven over het feit dat de stopcontacten uit fase zijn. Menno:
Metingen zijn gedaan naar aanleiding van deze brief; alles was OK.

• De bouw is afgerond.
• Parkeren: Aan het begin van het terrein zijn nieuwe betegelde parkeerplaatsen gelegd,

de oude plaatsen zijn met puin weer in orde gemaakt. SSHW moet borden plaatsen,
daarna de plaatsen op het terrein niet meer gebruiken. Deze zijn voor een eventueel
later ‘auto-overschot’. Parkeren op het terrein wordt illegaal, hier kunnen boetes voor
uitgedeeld worden.

• Snelheidsbeperking: 15 km/h
• De ingang is nog niet geheel volgens afspraak ingericht, het is nu niet mogelijk om met de

fiets comfortabel het terrein op te rijden door de vreemde klinker-constructie.
4. Groen: Laatste aanplant + vervanging dood spul in het najaar. Schoffelbeleid geldt alleen dit

jaar. Stroken ‘gras’ naast de houtwal is een ‘kruidlaag’ waar struiken in mogen groeien vanuit
de houtwal. Het algemeen groen is aangelegd met de bedoeling ecologische waarden te
creëren. In dit groen mag niet alles, maar in overleg met de groencommissie zijn een aantal
zaken wel mogelijk.
• De SSHW ziet de redelijkheid van aanpassing van de huidige probleempunten, dit wordt

alleen nog niet goed gecommuniceerd.
• Het talud van de centrale vijver moet nog flauwer, zodat een leuke vegetatie kan

ontstaan die eens in de drie jaar wordt gemaaid.
5. Verstandhouding met SSHW/huismeester: De SSHW wil inmiddels erkennen dat er fouten

zijn gemaakt. De SSHW is naïef geweest; er is geen vertrouwen meer in Ruys, waardoor er
geen overleg wordt gepleegd. Het is noodzakelijk om de communicatie te verbeteren.
• De kippenhokken zijn formeel gesproken illegaal; wij huren de buitenruimten niet!
• Regels zijn uitgangspunten, hier valt echter wel over te praten.
• Ruys schijnt subjectief te zijn; wat bij de ene barak niet mag, mag bij de andere wel.
• De regels worden nu aangescherpt; dingen die vroeger werden goedgekeurd mogen nu niet

meer.
• Ook wij moeten erkennen dat er aan onze kant fouten zijn gemaakt.

Notulen DROEVENDAAL VERGADERING

DINSDAG 30 mei 2000



• De keuze voor gipsplaat was een ongelukkige.
• Bijeenkomst 27 juni: Beide zijden moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Daarna

kunnen we oplossingen zoeken die aan beide zijden acceptabel worden geacht.
• Reacties op brief: SSHW legt schuld weer bij ons; lullig voor Ruijs, met hem valt best te

praten; sfeer op de flats is ook vaak niet OK.
• Maarten: Ik heb de indruk dat met Ruijs wel zaken vallen te doen.
• Willekeur in acceptatie/afwijzing van bouwsels?
• Is men algemeen van mening dat er met de SSHW te werken zal zijn? Men ziet het

gebeuren.
6. Droeffeest: ‘s middags officieel deel, dan eten, dan feest. Geef je op tijd op voor het eten.
7. Gemeenschappelijke barak: er is nog geen bewonersvereniging, dus er kan nog niets

gebeuren.
• Wat is het eigenlijk? Geen droefkroeg, daar zijn geen vergunningen voor. Wel een opslag

voor gemeenschappelijke spullen, en verder alles wat we daartussen kunnen bedenken.
• Voorstel 1: De voorzitter van de gemeenschappelijkeruimte-beheercommissie moet ook

in het DWB zitting hebben. 22 voor, 3 blanco, 0 tegen -> voorstel aangenomen
8. Groen: Er komt een Groenbeheercommissie. Hierin hebben zitting: SSHW, Groencommissie

(Droevendalers) en een externe expert. Deze GBC moet het ecologisch beheer van het groen
op Droef waarborgen. Tevens doen zij uitspraken over tuinen en kippenhokken.
• Voorstel 2: De voorzitter van de groencommissie moet namens Droevendaal in de

groenbeheercommissie zitten. De voorzitter van de groencommissie moet tevens zitting
hebben in het DWB22 voor, 1 blanco, 0 tegen, 1 onthouding -> aangenomen

• Bereklauwverordening: Björn: Omdraaien van de verordening: Groencommissie moet
toestemming vragen om een bereklauw in een tuin uit te steken. Uitgebloeide schermen
moeten verwijderd worden. Dit wordt centraal geregeld en aangekondigd.

9. DWB: Menno&Maarten zijn burgemeester-af na het Droeffeest. Bas van ’t Erve wil nieuwe
burgemeester worden.
• Voorstel: Bas volgt Menno en Maarten op. Aangenomen met applaus.
• Voorstel: Maarten wordt Hoge Commissaris voor de huismeester en andere SSHWers. 19

voor , o tegen, 4 blanco. -> aangenomen.
10. Servicekosten, penningen -> naar volgende vergadering
11. Mededelingen:

• Er wordt verf voor muren en deuren centraal ingekocht door het DWB.
• De hardhouten voordeuren blijven zitten. Een deel van het geld wordt door de aannemer

teruggestort naar de SSHW. Dit geld wordt gebruikt voor verder ‘verduurzaming’ van
het terrein.

• Woonwagenkamp: Er zijn weer wat strubbelingen. Er is een kat verminkt en er zijn
bedreigingen geuit. Dit is verder met een sisser afgelopen. Regel dit soort zaken via ‘opa’.

• Ladder/trekveer lenen: vergoeding is om aanschafkosten deels terug te verdienen.
• Conflict SSHW <-> 57, 59 ivm grasstrook voor de barak: dit jaar mag de strook als tuin

gebruikt worden, wat daarna gebeurt is nog onduidelijk.
13. Rondvraag:

• Rein: Waarom wordt er in de houtwal gemaaid? En waarom zo vroeg in de morgen? Menno:
Maaien om struiken beter aan te laten slaan, dit in plaats van schoffelen en houtsnippers.
Als het te vroeg gebeurt moet je klagen bij de SSHW of de huismeester.

• Hinko: Het domein Droevendaal.nl? -> Gaat gebeuren.
• Björn: Mailcommunicatie met de SSHW werkt niet.
• Maurice: Wil waardering uitspreken over DWB. -> Applaus.

14.  Sluiting. om 10:20. Volgende vergadering op 45.



Agenda DROEVENDAAL VERGADERING

DINSDAG 7 november 2000

Na de oplevering zijn al weer heel wat puntjes die het doorspreken op de Droevendaal-
vergadering waard zijn. De Droevendaalvergadering zal dit keer om 20.00 uur op 45 zijn. Benede
aan ndeze pagina staan de achtergronden en voorstellen die van belang zijn voor de vergadering.
Het is fijn als je die van tevoren hebt doorgelezen. Het is de bedoeling dat iedere barak een
vertegenwoordiger stuurt. Kan er echt helemaal niemand uit jouw barak, meld je dan even af bij
Bas (101).
Tot dinsdag 7 November!

Bas (101)
Agenda:

1. Opening: 20.00 uur precies
2. Notulen: vaststelling van de vorige notulen.
3. Internetvoorziening.
4. Grijswatersysteem.
5. GroenGroep.
6. Gemeenschappelijke barak.
7. Elektriciteitsvoorziening.
8. Afrekeningservice-kosten 1999.
9. DWB-zaken.
10. WVTTK.
11. Rondvraag.
12. Sluiting: 22.00 uur.

Bij punt 3: Internetvoorziening.
Al enige tijd is de SSHW samen met de WU van plan om grootschalig op alle SSHW-kamers een
snelle internetvoorziening aan te leggen. Uit de laatst afgenomen enquête onder alle bewoners is
gebleken dat de manier waarop men dit wil gaan uitvoeren, niet overeen komt met de ideeën die
de bewoners daarover hebben. In een brief heeft het DWB de SSHW nogmaals gevraagd om een
andere manier van invoering.

Bij punt 4: Grijswatersysteem.
Al snel na de oplevering is duidelijk geworden dat er problemen zijn met het grijswatersysteem.
De stand van zaken zal worden toegelicht.

Bij punt 5: GroenGroep.
Voorstel: Menno (81) en Dimitri (47) zullen als afgevaardigden van Droevendaal zitting nemen in
de Groencommissie, samen met de SSHW en een extern adviseur van Nieuwland.

Bij punt 6: Gemeenschappelijke barak .
Voorstel: Elisabeth (65), Jaime (103) en Bas (101) krijgen de opdracht om een vereniging op te
richten tot beheer van de gemeenschappelijke barak.

Bij punt 8: Afrekening-service kosten.
De afrekening ligt ter inzage bij Bas (101).

Bij punt 9: DWB-zaken.
Aletta (87) en Liesje (81) zullen aftreden als Dagelijks Woonbestuursleden.
Voorstel: Björn (51) volgt Liesje op, en zal de penningen op zich nemen.


