Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,
gehouden op 24 maart 2014.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Aantal aanwezige leden: 34.
Mededelingen:
 Afmeldingen voor deze vergadering: Hannie Huiskamp, Gerrit Bouwman, Ingrid Aarnink, Edo Horstman,
Fam. Visser, Fam. Koster, Alie Ensink;
 Koffie en de consumptie tijdens pauze zijn voor rekening DB;
 Presentielijst is aanwezig;
 Speciaal woord van welkom voor de aanwezige niet-leden van Dorpbelangen Terwolde.

2.

Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 25 maart 2013
N.a.v. blz. 3 (punt 11) geeft Hein de Jong aan dat hij de situatie betreffende het parkeren langs de
Wolterkampsweg nog steeds als levensgevaarlijk ervaart. Dit punt zal opnieuw op de agenda van het
kernenbeheerteam geplaatst worden.
N.a.v. blz. 3 (punt 11) Glasvezelkabel. Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd naar de voortgang. De
secretaris geeft aan dat informatie is ingewonnen bij De Vecht, Welsum en Nijbroek. Op dit moment geen
voortgang, ook in de andere kernen niet. De kosten per aansluiting lijken erg hoog (ca. € 1.000,--). Het trekken
van een glasvezelkabel door de riolering (zoals vorig jaar geopperd) lijkt geen reële optie, gezien ervaring elders
waarbij de kabel wordt aangetast. Het overleg en de voorgestelde samenwerking met de andere kernen blijft.
Providers starten pas actie als meer dan 60% van alle bewoners instemt met aanleg. De mogelijkheid wordt
geopperd om een enquête uit te voeren. Hiermee kan de belangstelling worden geïnventariseerd als ook duidelijk
de kosten vermeld worden. De kosten zijn afhankelijk van de afstand tot de weg. Eventueel kan e.e.a. in
combinatie met een straalverbinding. Vooral in de buitengebieden zijn bewoners voor hun bedrijfsvoering steeds
meer afhankelijk van een goede en snelle internetverbinding. Na stemming wordt besloten dat Dorpsbelangen
een dergelijke enquête zal uitvoeren. We zullen eerst meer info verzamelen betreffende de kosten. Ook wordt
VDSL genoemd als alternatief van ADSL (alleen ander modem nodig). Dit zal in de voorbereidingen en de
kostenramingen worden meegenomen.
N.a.v. blz. 3 (punt 11) Kaderrichtlijnen water. Er zijn verschillende programma’s gezamenlijk voor de komende
veranderingen in de uiterwaarden. Bijv. “Ruimte voor de rivier”; “Waterberging” van het waterschap en “Natura
2000”. Er is een mogelijkheid om als dorp geld te krijgen ter compensatie mits dit besteed wordt aan recreatieve
doeleinden. Gezien de aanwezigheid van de Scherpenhof en de betonfabriek lijkt de haalbaarheid voor een
dergelijke compensatie niet echt haalbaar. Natura 2000 geeft aan dat er geen activiteiten in de uiterwaarden
gehouden mogen worden (diverse plantensoorten en de aanwezigheid van de kwartelkoning. Het waterschap wil
dit soort zaken alleen onderling regelen met de eigenaren cq. grondgebruikers. Alle partijen (Natura 2000,
Waterschap, Rijkswaterstaat en Habitat) overleggen veel, maar communiceren niet.
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 2013
De voorzitter bespreekt de belangrijkste items van het jaarverslag.
 Pomp bij de kerk: niemand weet waar de kraan zit. Optie vanuit de zaal: zet de druk er vanaf de pomp op en
kijk dan wat er gebeurt. We zullen opnieuw met de gemeente contact opnemen.
 Molen: de voorzitter geeft een toelichting over de huidige stand van zaken.
 SVoPa: sociale aandacht in en om Terwolde via een mand. Er zijn al bijna 100 manden bezorgd.
 Groenvoorziening. Aandacht voor de gegeven mogelijkheden om Terwolde te voorzien van struiken en
planten.
 Fleurig Terwolde. Nieuwe bloembakken die door buurten in Terwolde onderhouden worden. Versterkt de
sociale saamhorigheid.
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag is hiermee goedgekeurd.

5.

Financieel overzicht van het jaar 2013
Er wordt een toelichting gegeven op de kosten door de penningmeester. We zien teruglopende inkomsten door
vermindering van jaarlijkse subsidie en dalend aantal leden. Wie heeft ideeën voor verhogen inkomsten?
Voorgesteld wordt om de enquête over glasvezelkabel aan te grijpen om Dorpsbelangen opnieuw te promoten.
Het rondbrengen van de manden via SVoPa heeft in elk geval al 8 nieuwe leden opgeleverd.
T.a.v. de balans 2013: we hebben nog ruim € 7.000,-- in reserve. Hierin zitten ook de tegoeden van de
speeltuinen. Geen verdere vragen of opmerkingen.
Hiermee wordt het financieel overzicht goedgekeurd.

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Er is een schriftelijk verslag van de kascommissie ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de boeken zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Hiermee ontvangt de penningmeester decharge over het jaar 2013. Met
dank aan inzet van de kascommissie.
Dhr. H. Meijer (2e ronde) en Dhr. H. Eijerkamp (1e ronde) vormen de nieuwe kascommissie. Dhr. H. v.d.
Scheer is de nieuwe reserve. Mevr. H. Vorsselman wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet bij de
kascontrole.

7.

Begroting voor het jaar 2014
Er wordt een toelichting gegeven op de financieel neutrale begroting door de penningmeester.
Geen opmerkingen of vragen en hiermee wordt de begroting 2014 goedgekeurd.

8.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. P. Nijhof en Dhr. J.R. Voois
Beide personen worden met algemene stemmen herkozen.
Het bestuur blijft hiermee op 5 personen en zal met toestemming van de leden doorgaan. Indien iemand wil
meedoen als bestuurslid: graag aanmelden.
PAUZE: 20.30 – 20.50 MET CONSUMPTIE VAN DB

9.

Onderwerpen ingebracht door het bestuur
A: Nieuwbouw / CPO
De voorzitter geeft een presentatie over de geplande nieuwbouw in Terwolde en het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). Volgens het dorpsplan komt er een gefaseerde nieuwbouw (achter Kriebelz). In
eerste instantie een deel met 14 nieuwbouwwoningen; later een 2e ronde met nogmaals 16 nieuwbouwwoningen.
De Provincie wil het aantal nieuwbouwwoningen afremmen. Er komen geen huurwoningen. CPO geeft mensen
een kans om goedkoper (maar met meer eigen inzet) een woning te bouwen. Vanuit de gemeente is er geen
voorkeur om eerst de nieuwe woningen bij de school of de woningen bij Kriebelz te bouwen. Bij Kriebelz geeft
wel de kans om sneller te starten. Nieuwbouw is nodig om de doorstroming in Terwolde te krijgen. De huidige
grondprijs ligt rond de € 345,-- per m2. De gemeente wil deze vooralsnog niet verlagen. Aan de aanwezigen
wordt gevraagd om de mogelijkheden van CPO in hun kenniskring ter sprake te brengen. Misschien dat er zo
ook nog nieuwe geïnteresseerden komen voor CPO. Er is nog geen uitspraak van de gemeente over een
eventueel minimum aantal woningen dat gebouwd zou moeten worden bij gebruik van CPO.
B: Dorpscontactpersoon
De voorzitter geeft een tendens aan dat de thuiszorg steeds verder daalt; en ook dat de invloed vanuit de
gemeente steeds verder daalt. Er zal een steeds groter beroep worden gedaan op anderen uit de omgeving. De
zgn. participatiemaatschappij komt eraan. Teuge doet dit al jaren. Mensen ontmoeten elkaar meer. Voorbeelden:
jongeren leren ouderen e-mailen; een tuinproject samen met school en ouderen; ouderen leren jongeren
handwerken; gezamenlijke maaltijden 1 x per maand in het dorpshuis. Mensen moeten ook meer in beweging
komen. Al deze aspecten zijn besproken met Mens en Welzijn.
We beginnen met de focus op “Zorg”. De behoefte van het dorp moet inzichtelijk gemaakt worden. Dan wil de
gemeente ook ondersteunen.
Dit punt is vorig jaar ook al tijdens de ALV besproken. Toen was de reactie niet positief qua noodzaak in
Terwolde. De toekomstvisie is wel voor iedereen duidelijk. We moeten meer zelf gaan doen (zonder inbreng van
de gemeente en andere voorzieningen) en meer op sociaal vlak gaan samenwerken.
In Terwolde zijn heel veel verenigingen (Er is een lijst met meer dan 50 verenigingen en groepen).

De lijst is niet actueel; zo is Floralia al weg; de Ouderensoos is weg, maar hiervoor in de plaats is een groep 65+
in de kerk; Gymnastiek voor ouderen is weg, maar een Stichting IJsselhoeven is nieuw. Judo Kwai is weg, maar
een imkersvereniging is nieuw. Kortom een lijst van ca. 54 groepen en verenigingen doet de vraag ontstaan: Is
een dorpscontact persoon wel nodig in Terwolde? Is er niet met al die verenigingen voldoende sociale aandacht?
Zijn er überhaupt bewoners van Terwolde die bij geen enkele van die groepen behoren? Vanuit de aanwezigen
komt de opmerking dat een bepaalde groep mensen niet geoord wordt (vooral ouderen, minder mobiel). Hebben
zij geen behoefte aan een vereniging? Is het een zich terugtrekkende beweging? Is het kosten besparen?
Terwolde is een actief dorp met veel sociale betrokkenheid. Het benoemen van een dorpscontactpersoon vanuit
het eigen dorp heeft een grotere stimulans dan “van boven af tegen vergoeding”.
Algemene tendens is dat veel groepen een steeds ouder wordend bestuur hebben. Op enig moment stopt zo’n
bestuur en de vraag is dan of op dat moment zo’n vereniging geheel stopt of dat er dan toch nieuwe
bestuursleden gevonden worden en dan kunnen doorstarten? Verbanden tussen mensen zijn nodig met zicht op
de toekomst. Is er sprake van een natuurlijke golfbeweging?
Hoe kunnen we hierop inspelen? Wat zouden we moeten of kunnen doen? Denk vooral aan de niet zo mobiele
groep ouderen. Deze vallen volgens ons buiten de boot.
Vanuit de thuiszorg komen ook duidelijke signalen dat alle zorg steeds minder wordt.
Is een dorpscontactpersoon nu nodig?
Vanuit de vergadering komt geen eenduidig antwoord. Geen duidelijk ja en geen duidelijk neen.
De algemene tendens is dat de verandering in de samenleving naar een participatiemaatschappij steeds
duidelijker zichtbaar wordt. Op dit moment is volgens iedereen in Terwolde nog alles goed. Maar voor hoelang
nog? Mensen worden afhankelijker van anderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gebeurt nu al
vaker dan bekend en zichtbaar is dat mensen vereenzamen.
We zullen dit punt als jaarlijks terugkerend punt op de vergadering van ALV zetten.
C: Zwerfvuilactie.
De zwerfvuilactie zal in 2014 niet doorgaan (net zoals deze in 2013 niet is doorgegaan). We proberen de actie
voor 2015 weer op de agenda te krijgen.

D: Multi Functioneel Centrum
De presentatie van het MFC wordt getoond in de vergadering.
Er zijn al verschillende voorlichtingsavonden gehouden. Volgens planning gaat het dorpshuis dicht van
september tot november. Geplande oplevering per 1-1-2015.
Er is een vraag over de bomen rond het huidige dorpshuis. Hoeveel bomen blijven er over? Er zijn blijkbaar
onder 2 nummers kapvergunningen afgegeven. We zullen e.e.a. uitzoeken.
We verwachten een tijdlang een behoorlijke verkeersdrukte i.v.m. brengen en halen van kinderen. De
Vaassenseweg is een 30 km gedeelte. Oproep aan ouders om hun kind zeker in de bouwperiode niet met de auto
te brengen en te halen.
De werkgroep “Verkeer” van de lagere school heeft veel aandacht voor deze situaties en zal alles goed
begeleiden. Er worden mogelijkheden geopperd om via speciale markeringen aandacht te vestigen op
gevaarlijke situaties. Dit kan, maar de gevaren blijven aanwezig. De werkgroep “Verkeer” zal haar uiterste best
doen om alle gevaarlijke situaties in te schatten en doeltreffende maatregelen te nemen.
Als dorp zijn we heel blij met het MFC. Er is veel samenwerking (en nodig). Alles past erin. Huren van ruimtes
van AST gaan niet omhoog door de vernieuwing.
De nieuwbouwwoningen aan het Ieuwland staan geheel los van de nieuwbouw MFC. Ze hebben een niet zo
hoge prioriteit bij de gemeente.

E: Agendapunten voor kernenbeheerteam
Vanuit de vergadering komen alvast enkele agendapunten voor het jaarlijks overleg met het kernenbeheerteam:
 Dhr. H. Troost: het parkeren aan de Wolterkampsweg. Vooral ook het parkeren op de stoep aan de
Molenweg, zodat mensen met rollator of invalidenwagentje nu de weg op moeten i.v.m. over het trottoir
kunnen.
 Dhr. H. Troost: Veiligheid, i.c. het stunten met vliegtuigen. Zorgen worden geuit betreffende de veiligheid
door toenemende drukte van vliegverkeer vanaf Teuge.

F: Hondenpoep
De succesvolle actie vanuit De Wiek betreffende het verminderen van de overlast van hondenpoep wordt
gepresenteerd. Er zijn mogelijkheden om een opvolgdoos aan te vragen. B. Wassink wil dit verzoek uitvoeren en
zal een aanvraag hiervoor indienen.

10. Rondvraag
 Mevr. A. Boon: Elke donderdagmiddag is er van 13.00 tot 15.00 in de school gelegenheid om boeken bij de
bibliotheek op te halen, terug te brengen en te bestellen. Er is een selectie van 250 titels aanwezig voor directe
keuze.
 Dhr. J. Lubberts: Bij de nieuwbouw bij Kriebelz ontstaat straks ook een nieuw straatje. Deze moet een naam
krijgen. Ideeën voor deze nieuwe straatnaam kunnen bij Dhr. Lubberts ingediend worden.
 Dhr. H. Oonk op de Dijk: Er staat een kledingopvangbak van het Leger des Heils apart van de milieustraat. Is
het niet beter om al die bakken bij elkaar te plaatsen? Navraag leert dat deze bak van de school is en de
opbrengst ook naar de school en de Stichting Leergeld gaat. Deze bak zal dus apart blijven staan van de andere
bakken.
 Dhr. H. van der Scheer: Het 30-km bord aan de Vaassenseweg is in de weekends niet zichtbaar; dan staat er een
grote vrachtauto voor geparkeerd. Misschien handiger om dit bord een stuk te verplaatsen?
 Mevr. A. Roetert: zie opmerking van H. Oonk op de Dijk.
 Dhr. J.R. Voois: De slechte staat (onveiligheid) van fietspad land Twelloseweg / Terwoldseweg. Door slechte
verlichting en “knikken” in het fietspad zij n er al verschillende ongelukken gebeurd met letselschade.
Ervaringen van gevallen worden verzameld om te bespreken met de Provincie met als doel hier actie tegen te
ondernemen.
 Dhr. A. Kuipers: Burgerwacht in Terwolde? In de gemeente Voorst is een initiatief voor het oprichten van een
burgerwacht. Het blijkt dat in Terwolde meer gevallen van inbraken en vernieling voorkomen dan vooraf
verwacht. In Terwolde is dit aantal ondanks de goede sociale controle toch hoog. Vaker de wijkagent betrekken.
 Tip voor volgende ALV: plaats naambordjes op de bestuurstafel en stel je als bestuurslid voor aan de
vergadering.
 Openstaande acties van vorig jaar: asfalteren Molenweg na plaatsen bergbezinkvoorziening.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Gerard Leenders

