Vergadering d.d. 13 mei 2013

DB-2013-05

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

Locatie: bij Gerard thuis
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (8 april 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Voortgang Rustende Landman (acties)
Marietje: 26 april terugblik
IJsseldelta
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


Toevoegen:



3

Uitleenpunt bibliotheek
Vlaggen

Verslag vergadering (8 april 2013) en actiepuntenlijst




N.a.v. vlaggen: Het vlaggen in de kerk is dit jaar door Dorpsbelangen samen met
vertegenwoordigers van de kerk uitgevoerd. Het bevestigen van de paal in een
bijbehorende klem is niet even duidelijk, maar het kan wel!
N.a.v Koninginnedag: de ervaringen over de festiviteiten dit jaar zijn wisselend; over het
algemeen is alles goed verlopen.
N.a.v activiteitenkalender: SV Terwolde heeft alle gevraagde stukken aangeleverd. We
zullende overige verenigingen aanschrijven en de stukken van SV Terwolde als voorbeeld
meesturen ( hierop is akkoord van SV Terwolde ontvangen).
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4.

Ingekomen stukken


5.

De molen van Terwolde is tijdens de Nationale Molendag goed bezocht.
Pieter zal een bijeenkomst van de Rabobank bijwonen over SEPA.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


11.

Geen voortgang

Komende acties



10.

Alles is goed verlopen; iedereen was tevreden.
Voor Marietje was het een echte verrassing.

IJsseldelta


9.

Pieter doet verslag van de bijeenkomsten met de actiegroep voor het terugbrengen van
het beeld van de rustende landman:
o Morgen ( 14 mei ) is er weer overleg met de werkgroep.

Marietje: 26 april terugblik



8.

Niet van toepassing

Voortgang rustende landman (acties)


7.

Uitnodiging overleg kernenteam is gepland op maandag 2 december.

Nieuws voor de website


6.

N.a.v. pomp bij kerk: Er moet contact worden opgenomen met Dhr. H. Steenbergen over
de vraag waar nu precies het probleem zit: bij de afvoer; bij de gemeente? Henk Wassink
zal hierover contact opnemen .
N.a.v. boekuitleen: Bij navraag door Jan Reinder blijkt dat er geen duidelijke afspraken
gemaakt zijn. Het is dus een structureel probleem. Dorpsbelangen zal actie ondernemen.
Er zal een brief gestuurd worden met de bibliotheek (Brummen/Voorst te Twello), waarin
gevraagd zal worden hoe e.e.a. te regelen en welke afspraken er zijn en/of gemaakt
moeten worden.
N.a.v. parkeren Wolterkampsweg: het blijkt dat de bewoners niet achter het huis mogen
parkeren; dus eigenlijk zijn er nu geen andere mogelijkheden.

Het gras rond de kerk is weer gemaaid door de gemeente.

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

www.terwolde.net
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