Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 19 maart 2008.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 52.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Mevr. A. Roetert, Mevr. B. Voois, Mevr. C. Swennehuis.
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 21 maart 2007
Geen opmerkingen of vragen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken zijn alleen de afmeldingen voor vanavond aan te merken.
4. Jaarverslag 2007
De aanwezige leden krijgen in een korte leespauze de gelegenheid het verslag door te nemen.
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.
5. Financieel overzicht van het jaar 2007
Er is een vraag over het geld van de speeltuinen: wel inkomsten; geen uitgaven. Er wordt de toelichting gegeven dat
DB het geld dat van de gemeente binnen komt voor beheer en onderhoud van de speeltuinen bij DB in beheer is (als
rechtspersoon).
In 2007 is tweemaal contributie ontvangen (van 2006 en 2007). De kosten van het bezoek van de burgemeester zijn
geheel vergoed door de gemeente.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een mondeling verslag van de kascommissie (Dhr. Steenbergen).
De kascommissie geeft aan de boeken te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Hiermee ontvangt
de penningmeester decharge over het jaar 2007. Met dank aan inzet kascommissie.
J. Kleiboer en L. Steenbergen vormen de nieuwe kascommissie. Jaap Oosterveen is de nieuwe reserve. H. Elizen
wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij de kascontrole.
7. Begroting voor het jaar 2008
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting (jaartallen zijn fout: 2007 moet 2008 zijn).
Dit jaar staan er meer uitgaven dan inkomsten begroot. Redenen: reservering bedrag voor 1050 jarig bestaan
Terwolde; toename voor representatie: opening medisch centrum en heropening olde Schole.
Begroting wordt goedgekeurd.
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en wel herkiesbaar: M. Bosman
Mevr. Bosman wordt unaniem door de aanwezigen herkozen.
Dhrn. H. Panhuis en P. van Vlijmen worden door de voorzitter bedankt voor al hun werkzaamheden die zij voor
Dorpsbelangen uitvoeren en spreekt de hoop uit dat zij dit nog vele jaren zullen voortzetten.
PAUZE: 20.00 – 20.20 MET CONSUMPTIE VAN DB
9.

Presentatie nieuw onderdeel van de website van Terwolde (forum).
De secretaris presenteert de website van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde. Deze is te vinden onder
www.terwolde.net. Het Forum wordt als nieuw onderdeel toegelicht. De vernieuwing is uitgevoerd door Dhr. P.
van Vlijmen.
10. Onderwerpen ingebracht door het bestuur
Naam medisch Centrum:
Nu de afronding van het nieuwe medisch centrum in zicht komt krijgen de bewoners van Terwolde de mogelijkheid
om een nieuwe naam voor het centrum te bedenken. Indienen bij W. Nap.
Dorpsvisie:
 De voorzitter memoreert allereerst de doelstelling van het opstellen van een dorpsvisie. Hierna worden de
ontwikkelingen van het laatste jaar besproken.
 Aan de hand van de presentatie van de fietstocht (gemeente, bureau Bugel-Hajema en Dorpsbelangen
Terwolde) worden de specifieke kenmerken van Terwolde toegelicht. Ook mogelijke plekken voor aanpassing
worden getoond. (Deze presentatie zal ook via de website te bekijken zijn). De kernploeg is geformeerd. Er is
bekeken: Waar is plek voor uitbreiding? De landschappelijke uitgangspunten zijn in een boekje opgetekend.
De presentatie naar het dorp zal in de komende maanden gepland gaan worden. Deze presentatie zal
gezamenlijk door de kernploeg uit Terwolde, bureau Bugel-Hajema en gemeente Voorst worden verzorgd.
 Er zijn een aantal complicaties:

Volgens de gemeente Voorst moeten er veel woningen bijkomen in het bundelingsgebied (Teuge,
Deventer, Klarenbeek, Voorst). Ook buiten het bundelingsgebied moeten er woningen bijkomen o.a.
om het fenomeen van woningverdunning op te vangen.









Voor Terwolde is ene streefgetal van 250 woningen gesteld. Volgens de kernploeg staat dit aantal ter
discussie, is dit wel een reëel aantal? De kernploeg wil duidelijk minder woningen dan de gemeente
wil.

Afhankelijkheid met financiële zaken: hoer meer woningen, hoe meer voorzieningen er kunnen
komen (financieel voortkomend uit een deel van de woningbouw).
Er is nog steeds een open overleg met de gemeente.
Veel discussiepunten.
Staande uitgangspunten:

Terwolde moet rustig blijven doorgroeien

De snelheid van bouwen moet gerelateerd zijn aan de organische groei van het dorp
T.a.v. de oudheidkundige woningen aan de Molenweg: Dit is nog in onderzoek en er is nog geen beslissing
genomen. De herbebouwing (het aantal nieuwe woningen dat groter is dan het aantal gesloopte woningen) telt
mee in de dorpsvisie.
Mogelijkheden onderzoeken door het creëren van meer woningen in het agrarisch gebied (oude boerderijen
verdelen in meerdere wooneenheden). Dit wordt meegenomen in de dorpsvisie.

1050 jaar Terwolde in 2010.
Het afgelopen jaar is er veel voorbereidend werk uitgevoerd. Alle verenigingen zijn benaderd om hun bereidheid tot
deelname te inventariseren. Dit is overweldigend positief. Er zijn massa’s ideeën. Er is een concept planning voor
de feesten in 2010 uitgewerkt. Deze wordt binnenkort met alle verenigingen samen verder uitgewerkt en daarna
kunnen alle activiteiten over de verschillende verenigingen verdeeld worden. Er wordt voorgesteld om een
Stichting te vormen t.b.v. voorkomen persoonlijke aansprakelijkheid. Hiermee gaat iedereen akkoord. Na uitleg van
de aanwezige stuurgroepleden over hun ervaringen bij de verschillende verenigingen wordt gestemd over het
wel/niet doorgaan met de voorbereidingen voor het feestjaar. Unaniem wordt besloten om door te gaan.
Het gepresenteerde logo voor 1050 jaar kan volgens de aanwezigen wel wat “frisser” en kleurrijker. Dit zal worden
afgestemd met Evert Kluin.
11. Rondvraag
 Dhr. D. Zweers: Palmpasen. Dit jaar is de optocht t.g.v. Palmpasen niet doorgegaan. Normaliter organiseert de
ouderraad van de school dit. Er zijn echter teveel regeltjes vanuit de gemeente (bijv. aanwezigheid van
opgeleide verkeersregelaars). Gevraagd wordt of Dorpsbelangen hierin kan participeren om te bekijken of dit
niet weer opnieuw kan worden opgestart (evt. samen met scouting). Vanuit Dorpsbelangen wordt aangegeven
dat we dit niet zelf gaan organiseren, maar wel willen meedenken om tot een oplossing te komen.
 Dhr. D. Zweers: Onderhoud molen. Dit punt is aangekaart door Dorpsbelangen bij de gemeente Voorst. Daar
is dit punt nu in behandeling.
 Mevr. J. v.d. Vemde: Het wandkleed van Terwolde dat tot voor kort in de olde Schole hing kan niet terug na de
verbouwing. Is dit iets voor het medisch centrum? Dit zal bekeken worden via Goed Wonen.
 Dhr. L. Steenbergen: Zeedijkwandeling met wel/niet honden? De agrariërs zijn fel gekant tegen het openstellen
van dit wandelpad voor honden. Het waterschap heeft aangegeven hier geen bezwaren tegen te hebben. De
vraag is om bij dit wandelpad geen honden toe te staan. Dit zal nader bekeken worden. Dhr. v. Steenbergen
merkt op dat de nieuwe wandelroute voor een deel de bestaande wandelroute (Klompenpad) in Nijbroek
overlapt en dat daar geen honden zijn toegestaan, dus dat dit dan impliciet ook voor de nieuwe wandelroute
moet gelden.
 Dhr. J. Udink: Borden bij kruising Wijkseweg en Twelloseweg belemmeren het uitzicht. Dit is al besproken in
het kernenbeheerteam. De gemeente geeft aan dat dit niet zo’n probleem is. Dit punt zal opnieuw aangekaart
worden.
 Dhr. J. Udink: Het “Groene Kruis” van het medisch centrum is er nog. Komt dit terug in het nieuwe gebouw?
Ook dit punt is reeds in bespreking en zal onze aandacht blijven houden.
 Mevr. M. Bosman: Geeft nog een aanvulling op het financiële overzicht 2007 t.a.v. de terug ontvangen
uitgaven bij gelegenheid van het bezoek van de burgemeester.
 Dhr. v. Eyck (telefonische vraag doorgegeven): Het uitvallen van de straatverlichting. Dit punt is aangekaart
bij zowel de gemeente als bij de provincie en is onder behandeling.

12. Sluiting
De voorzitter is blij met de grote opkomst van leden uit het buitengebied. Verder wordt nog meegedeeld dat de
zwerfvuilactie dit jaar weer is geweest en een groot succes was met dank aan de vele vrijwilligers.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

