Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 10 maart 2003.
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Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u.
Mededelingen:
 afzeggingen: Dhr. Steenbergen, Mevr. E. kerkvliet, Mevr. H. Huiskamp, Mevr. C. Swennehuis;
 koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 presentielijst is aanwezig;
 Mevr. C. Swennehuis zal terugtreden als bestuurslid.;
 een plattegrond van de nieuwbouw, foto’s van de zwerfvuilactie en het knipselboek van H. Huiskamp zijn
aanwezig en voor eenieder te bekijken..
Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 25 maart 2002
Ad. 5. Financieel overzicht. Dhr. E. Horstman vraagt naar subsidie speeltuin. Andries zegt toe hierop later (tijdens
financieel overzicht) terug te komen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken
Vereniging Volksvermaak Terwolde heeft een vraag aan de leden van de DB betreffende de inzet van kinderen bij
hun activiteiten. Interesse kunnen ze bij voornoemde vereniging kenbaar maken.
Jaarverslag 2002
Henk Wassink leest het jaarverslag voor. Geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
Financieel overzicht van het jaar 2002
Vraag van Mevr. Veenstra: meer uitgegeven dan op overzicht stond. Het verschil werd verklaard door Andries:
veroorzaakt door boeking van ontvangen subsidies (afhankelijk van tijdstip ontvangst moet dit wel of niet in het
betreffende boekjaar verantwoord worden)..
Vervolgens vraagt mevr. Veenstra naar het aantal banken dat onderhouden moet worden. De bank bij "Rustende
Landman" is zeer slecht. Dhr. Uding zal het onderhoud aan de banken gaan uitvoeren.
Mevr. Ensing geeft aan dat DB bij Rabobank moet vragen voor donaties; dus niet afwachten.
Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Dhr. Steenbergen was afwezig; hij heeft schriftelijk gereageerd. Esther Kerkvliet gaat door; Jos Swennehuis treedt
toe. Pieter Nijhof is reserve. Harry Steenbergen wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
Begroting voor het jaar 2003
Vraag: komt er dit jaar nog een kerstboom? Ja, deze wordt ingedeeld bij diversen.
Kosten van de boom en een kratje bier (voor vrijwilligers en brandweer).
Begroting voor 2003 mag nog scherper. Begroting wordt goedgekeurd.
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Andries Kuipers
Andries wordt unaniem door de aanwezigen herkozen.
Aansluitend hieraan wordt medegedeeld dat we te weinig bestuursleden hebben, dus vraagt DB ons hierin te willen
steunen. Voor de huidige 4 bestuursleden is het een te zware taak. Andries vraagt dus aan de leden: mogen nieuwe
bestuursleden ook tussentijds (zonder bestuurslid te zijn) ons steunen? Leden gaan hiermee akkoord.
Henk Panhuis doet op dit moment de ledenadministratie en Andries bedankt hem hiervoor.
Zo worden alle vrijwilligers ook bedankt voor hun inzet (vrijwilligers bij o.a. zwerfvuilactie, informatieboekje, etc.)
PAUZE: 20.15 – 20.30 MET CONSUMPTIE VAN DB

9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Consultatiebureau:
Handtekeningenactie heeft 283 handtekeningen opgeleverd. De betrokken partijen zijn: Thuiszorg Oost-Veluwe, dr.
Zwanenburg en de gemeente. Consultatiebureau is verwijderd vanwege een noodzakelijke (maar niet doorgevoerde) verbetering van het gebouw: de ruimte was niet kindvriendelijk. In het overleg tussen de partijen is geen
poging ondernomen voor andere plannen. Thuiszorg wil wel met de gemeente gaan overleggen met als doel dat de
zorg z.s.m. weer terug zal keren. Dr. Zwanenburg huurt het pand van Zorgzaam: de dokter wil wel de praktijk in het
dorp behouden. Samen met Zorgverzekeraar Salland kijken ze voor een deugdelijke accommodatie in ons dorp
(paramedisch centrum). Over dit onderwerp heeft Willem van der Galiën (AST) een brief aan alle ouders gestuurd
over de accommodatie die niet in orde was.
Dhr. J. Oosterveld vindt dat de thuisvereniging hiervoor verantwoordelijk is en niet Zorgzaam.
Dhr. Udink vraagt : Wat doet Zorgzaam met de huuropbrengst? Die kan toch worden gebruikt voor het onderhoud
van het pand? Het is immers een publiek bezit van de inwoners van Terwolde en Nijbroek.
Andries antwoordt dat DB alleen kan bemiddelen om partijen bij elkaar te brengen op dit punt. Dhr. Troost geeft
aan: het gebouw is van de gemeenschap dus verkopen is moeilijk. Dhr. oosterwegel: Thuiszorg kan in alle kleine
kernen het consultatiebureau afstoten (want dit gaat onder eigen verantwoording van Thuiszorg).

Thuiszorg wil nu een afspraak maken met AST (bestuur van dorpshuis de Olde Schole) om te bekijken of het
consultatiebureau daar (in Olde Schole) kan komen. Het bestuur van DB wil z.s.m. het consultatiebureau terug. Op
welke manier dat gaat, weten we nog niet. Dhr. Uding vraagt het gebouw alleen voor het Groene Kruis. Dhr.
Dalhuisen wil echter een multifunctioneel gebouw. De huisarts wil niet investeren in onderhoud, maar wil wel de
praktijk behouden in ons dorp. Mevr. Ensink: als het gebouw toch te koop wordt gezet, dan moet de opbrengst zijn
voor het dorp Nijbroek en Terwolde. Bepaling uit 1988; deze is bij Zorgzaam bekend.
Op 19 maart 2003 is er een ledenvergadering van Zorgzaam; hierbij zal gesproken worden over de bestemming van
het gebouw en achterstallig onderhoud. Ten tijde van de ledenvergadering heeft Thuiszorg alle voorzieningen stop
gezet.
Dorpsfilm
Een werkgroep heeft films bekeken (verleden en heden) en een combinatie gemaakt. Professionele ploeg heeft de
film verder in elkaar gezet. De werkgroep ligt nu even stil omdat het NOB (waar de film in elkaar wordt
gemonteerd) geen tijd heeft. Oude films moeten (als het kan) worden geconserveerd. Op dit moment denkt Eddie
over het huren van een studio; dit is erg duur. Hij probeert nu om via afstudeerprojecten dit toch voor elkaar te
krijgen. De cameraman van het NOB kost fl. 1.000,-- per dag ( plus banden + materiaal). Eddie geeft verder uitleg
over de voortgang en de vervaardiging van de film.
Mevr. Veenstra vroeg of er ook materiaal van TV of Radio Gelderland kan worden gebruikt betreffende MKZcrisis; dit is te kostbaar.
Wel/Niet verkoop videobanden van de film?
In de vergadering wordt besloten dat de kopierechten bij DB worden gedeponeerd.
Nieuwbouw EverwijnstraatKolkweg.
Een supersnel plan door de gemeente: aan de ambtenaar heeft de DB meegedeeld : cultuurhistorische monumenten
zoals hoogstam fruitbomen moeten behouden blijven en het geheel moet in de dorpssfeer passen. Toegezegd door
gemeente. 17 Huizen met een uitbreiding tot 28. Huizen voor de startende koper.
Waarom 28 woningen i.p.v 17 ( qua ruimte van plek).
Gegadigden voor de woningen moeten 100% kernbinding hebben met Terwolde (hier hoort ook Nijbroek bij).
De sloot die door dit plan heen loopt is overgedragen aan het waterschap (volgens Dhr. Wassink). Over deze
afwatering heeft de gemeente al contact gehad met de sportvereniging.
De toezeggingen voor de huurwoningen zijn alle voor Terwoldenaren.
Activiteiten 2003:
Zwerfvuilactie was een succes. Elk jaar opnieuw uitvoeren.
Informatieboekje: leden vinden dat de Rabobank kan worden gevraagd voor donatie van de vervaardiging hiervan.
Muziektent: moet nog worden bestraat, zodat de sponsor van de mast ook door DB kan worden bedankt.
Verzetsstraat: moet het bordje dat geplaatst is in een eenvoudige vorm vervangen worden door officieel bord (4 mei
viering)
Leden vinden dat DB actief bezig moet blijven met consultatiebureau.
Floralia wil stoppen met het verzorgen en beplanten van de bloembakken. Onze vrijwilligers zullen deze taken voor
DB op zich nemen. Kosten van materialen hiervoor is bij ons nog niet bekend.
Fotoboek van oudheidkundige kring. Misschien is dit ook iets voor Terwolde; het is geen actie maar wel een idee.
Dhr. J. Bos: bij de muziektent is nieuwe vlaggenmast geplaatst; jeugd mag deze plek gebruiken (in onderling
overleg) in begeleiding met muziekvereniging en gemeente. Dit als extra punt aanvoeren in volgende nieuwsbrief.
Vraag van leden: verkeersveiligheid in Terwolde bij een voetbalwedstrijd van Go Ahead is rampzalig; politie kan
hier niets aan doen. Kunnen jullie hier iets aan doen? Andries: we gaan hierover in overleg met voetbalvereniging
en de gemeente heeft toegezegd dat ze dit onderwerp zullen bespreken met voetbalvereniging.
10. Rondvraag
 Dhr. Oosterwegel doet een mededeling dat de buurtgemeenschap “De Spekhoek” 25 jaar bestaat en er een
boek wordt uitgegeven (kosten hiervan ca. € 15.) Dit boek kan worden besteld bij W. Jansen
(Wellinkhofweg).
 Dhr. J. Ruiterberg : afsluiting Kolkweg geen goede beslissing: wel eerst gedacht, maar dit idee is door DB
terug genomen (i.v.m. veiligheid).
 Mevr. J. Ebenau vond de Kolkweg onveilig.
 Mevr. Veenstra wil voor de Kolkweg een eenrichtingssituatie; of auto’s aan een kant van de weg parkeren..
 Dhr. J. Udink: komen deze belangrijke punten van de vergadering ook in het Voorster Nieuws? .DB speelt dit
door aan de verslaggever (Dhr. Troost).
 Dhr. A. ter Mate: hoe wordt het dorp en wanneer komt Terwolde aan de vernieuwing toe van weg, fietspaden
en stoepen? Dhr. Troost geeft ten antwoord (gehoord via gemeentewoordvoerder): alles wordt in gang gezet na
de grondverwerving.
11. Sluiting
Andries sluit de vergadering om 22.15 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Ineke Zwijnenberg

