Vergadering d.d. 8 april 2013

DB-2013-04

Aanwezig: Pieter, Jan Reinder, Andries, Henk W, Henk P., Gerard
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
n.v.t.

Locatie: de Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (11 maart 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Algemene Ledenvergadering: Terugblik: acties opstarten?
Voortgang Rustende Landman (acties)
Marietje: 26 april : draaiboek
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


3

Verslag vergadering (11 maart 2013) en actiepuntenlijst


4.

Geen opmerkingen

Ingekomen stukken


5.

Toevoegen: agendapunt over IJsseldelta.

Dierenpark Wissel (kortingskaarten)

Nieuws voor de website
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6.

Algemene ledenvergadering: Terugblik : acties opstarten




7.

Wordt gelijktijdig met punt 6 besproken.

Er was een goede opkomst (37 personen). Het lijkt dat de gemiddelde leeftijd van de
bezoekers jonger was dan de jaren ervoor.
Er is nog geen verslag geplaatst in het Voorster Nieuws.
Acties:
o Glasvezelkabel: de conclusie tijdens de ALV van 2012 dat er geen behoefte is
aan glasvezel in Terwolde moet herzien worden. We zullen een brief sturen naar
Welsum, De Vecht en Nijbroek (plaatselijk belang) om te informeren naar de
bevindingen, vorderingen, plannen en behoeften in die plaatsen en dan wellicht
na een gezamenlijk overleg actie ondernemen. Tevens moet geïnformeerd
worden naar mogelijkheden van providers (snelheden) en kan via Kingma
geïnformeerd worden naar mogelijkheden van leidingen in rioleringen.
o Activiteitenkalender: Is hier sprake van “trekken aan een dood paard”? Tot nu toe
heeft alleen de EHBO haar activiteiten aangeleverd ter opname in de agenda van
de website.
o Website: deze moet actueler en aantrekkelijker worden. Ideeën hiervoor zijn:
 Periodiek een interview met een “bekende” Terwoldenaar opnemen;
 Het verkort verslag van de bestuursvergadering op de website plaatsen;
 Meer gebruik van foto’s maken (zoals nu voor het terugplaatsen van het
beeld van de rustende landman).
 Een actueel beeld op de openingspagina van de site plaatsen en dan
mogelijkheden voor meer informatie.
o Pomp bij de kerk: Eerst informeren naar de status. Daarna evt. via de gemeente
de riolering laten herstellen (als dit inderdaad de oorzaak blijkt te zijn
o Vlaggen: Er zal contact worden opgenomen met de kerk om gezamenlijk te
vlaggen.
o Het ophangen van de vlaggen zal dit jaar geregeld worden door Henk W. en Henk
P. op 30 april, 4 en 5 mei.
o Sleutel BSO: Jan Reinder zal via de BSO achterhalen of de klacht tijdens de ALV
(geen gelegenheid om gereserveerde boeken op te halen) betrekking heeft op
een incident, danwel op een structureel tekort.
o Parkeren aan de Wolterkampsweg: Gerard zal hierover schriftelijk informeren bij
Cecile v.d. Linden
o 30-Km zone inrichten aan Wijkseweg: Gerard zal hierover schriftelijk informeren
bij Cecile v.d. Linden
o Status voormalig Rabobankgebouw. Gerard zal de huidige eigenaar achterhalen.
o Hondenpoepoverlast (B. Wassink): Andries zal dit probleem met B. Wassink
bespreken.
o Maatschappelijke voorzieningen: We zien een verdeling in Algemene Zaken (hier
kan Dorpsbelangen een rol spelen) en Ouderenzorg/Gezondheid (dit zou het
aandachtsgebied van Mens en Welzijn moeten zijn). Andries zal de resultaten van
de door de gemeente uitgevoerde enquête opvragen, zodat we daarna verder
kunnen inzoomen op toekomst en mogelijkheden t.a.v. de maatschappelijke
voorzieningen in en om Terwolde.

Voortgang rustende landman (acties)


Pieter doet verslag van de bijeenkomsten met de actiegroep voor het terugbrengen van
het beeld van de rustende landman:
o De actieweek staat gepland in de week van 22 juni;
o De betreffende vergunningen zijn binnen;

www.terwolde.net
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8.

Marietje: 26 april


9.

N.v.t.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


10.

Alle activiteiten t.b.v. lintje voor Marietje B. worden doorgenomen

Komende acties


9.

Edo Horstman zal uitgenodigd worden bij de opening van de actieweek;
De kinderen van Terwolde worden er via de basisschool bij betrokken;
Posters worden gemaakt en op 15 plekken opgehangen;
Kinderen kunnen tekening maken en deze worden opgehangen bij De Lelie; een
jury zal een winnaar selecteren;
Er zal een bakkersfiets gehuurd worden voor het rondbrengen van de koeken;
De orgelman zal bij de opening van de actieweek aanwezig zijn;
De thermometer zal dan onthuld worden ( plek bij de Coöp.; deze zorgt ook voor
het binnen en buiten plaatsen;
In mei start een soort feuilleton in het Voorster Nieuws over deze acties;
Aangemelde vrijwilligers worden benaderd om mee te helpen met rondbrengen bij
de verkoop van koeken;
Afspraken met Kriebelz worden gemaakt (speciaal menu);
De bakker is enthousiast;
Kortom: alles gaat goed.

Wegens tijdstip wordt het toegevoegde agendapunt doorgeschoven

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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