Vergadering d.d. 17 juni 2013

DB-2013-06

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (13 mei 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Voortgang Rustende Landman (acties)
IJsseldelta
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Visitekaartjes

Activiteitenkalender

Glasvezelnet
9. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
10. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het overlijden van Tamara Kiesbrink. Vanuit
Dorpsbelangen is een condoleancekaart gestuurd.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


Toevoegen:



3

Sociaal netwerk thuiszorg (Bij punt 4)
Grote Emstermate (Bij punt 4)

Verslag vergadering (13 mei 2013) en actiepuntenlijst


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 met Dhr. Steenbergen en meteen achterhalen wie nu
eigenlijk de eigenaar van de pomp is.
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4.

Ingekomen stukken








5.

Pieter doet verslag van de bijeenkomsten met de actiegroep voor het terugbrengen van
het beeld van de rustende landman:
o Alles gaat volgens wens;
o De school werkt goed mee; er zijn 86 tekeningen gemaakt. M. Troost en E. Kluin
vormen de jury.
o De koekjes zijn klaar;
o De vrijwilligers (24) staan klaar om de koekjes te gaan verkopen;
o Wethouder Bink komt op 22 juni de aftrap geven ( 13.30u.)
o De thermometer is klaar;
o Totale kosten: € 5.050,00
o Onthulling gepland op zaterdag 28 september (reservedag = 21 september)

IJsseldelta


8.

Pieter zal zorgen voor info m.b.t. Rustende Landman.
Gerard zal zorgen voor verkorte verslagen.

Voortgang rustende landman (acties)


7.

Uitnodiging Avondmarkt 5 juli 2013. Er wordt besloten om dit jaar weer een kraam te
huren. De kraam zal bemand worden in twee ploegen: 1e ploeg van 17.00 – 19.00 door
Pieter en Andries; 2e ploeg van 19.00 – 21.00 door Henk W. en Jan Reinder.
Er zullen koekjes verkocht worden t.b.v. standbeeld terugplaatsing.
SVOPA wil de welkomstmanden regelen. Hiervoor is een vergoeding nodig en ook moet
er gezorgd worden voor een gastvrouw die de manden kan rondbrengen. Eenieder wordt
gevraagd mogelijke kandidaten hiervoor te bedenken. Dorpsbelangen wil graag hiermee
door gaan. De inhoudelijke aspecten zullen tijdens de volgende BOTS uitgelegd worden.
Grote Emstermate: De vraag die gesteld is: Kan Dorpsbelangen een functie vervullen bij
het onderhoud? De Grote Emstermate is een openbare weg. Andries zal een afspraak
regelen met omwonenden, gemeente en Dorpsbelangen om de problematiek te
achterhalen. Waarom is DB hierbij nodig? Contactpersoon Emstermate is Jan van
Werven. Komt volgende vergadering op agenda terug.
Sociale netwerken thuiszorg: Erik en Betsy Nobel hebben aangegeven hieraan mee te
willen werken. De kerk wil hieraan bijdragen en de gemeente moet dit ondersteunen.
Andries zal een conceptbrief opstellen aan de gemeenteraad en daarin aangeven dat de
gevolgde methodiek niet werkt. De gemeente heeft immers een inspanningsverplichting
om deze netwerken op te zetten en niet zomaar alles aan de kernen zelf over te laten.

Nieuws voor de website



6.

N.a.v. boekuitleen: 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.

Geen voortgang

Komende acties


Visitekaartjes: Pieter neemt dit over ( in september klaar!).

www.terwolde.net
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10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


11.

Nieuwbouw: officieel geen voortgang; De aanbesteding loopt en alles loopt volgens
schema. Relaties met AST en buurt zijn goed.
Molen: Geen voortgang: wachten op gesprek met alle partners.

N.v.t.

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

www.terwolde.net
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