Vergadering d.d. 2 september 2013

DB-2013-07

Aanwezig: Pieter, Andries, Henk W, Henk P., Gerard, Jan Reinder
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Mevr. G. Hak en Mevr. A. Nijhof

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (17 juni 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Voortgang Rustende Landman (acties)
IJsseldelta
Grote Emstermate
SVOPA: gastvrouw voor manden?
Agendapunten BOTS vaststellen
Agendapunten kernteam vaststellen
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Visitekaartjes

Activiteitenkalender

Glasvezelnet
13. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
14. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de vertegenwoordigers van de actiegroep voor de
Rustende Landman van harte welkom. Als eerste agendapunt wordt ingevoegd het opstellen
van het programma voor de ceremonie op 28 september t.b.v. herplaatsen beeld Rustende
Landman (agendapunt 6 wordt hierdoor 1a).

1a.

Planning activiteiten 28 september (Rustende Landman)
De verkoop van de koekjes had bruto € 2.400 opgebracht ( netto € 1.227). Het was een goede
actie, goed georganiseerd en mooie artikelen in de pers. Dank aan de actiegroep hiervoor.
Hierna wordt gesproken over het programma voor de onthulling. De actiegroep geeft aan wel
te willen meedenken over dit programma, maar niet alles te willen organiseren/trekken. Dit zal
dus door het bestuur van Dorpsbelangen verder geregeld worden.
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Uitnodigingen:
De actiegroep heeft al een lijst met uit te nodigen personen. Hieraan toevoegen: de
rondbrengers van de koekjes; gemeente Voorst; basisschool; jury van tekeningen; bakker;
Lelie; E. Kluin; Dhr. Hak (ontwerp); sponsoren; pers.
Alle bewoners van Terwolde worden impliciet uitgenodigd via het Voorster Nieuws.
Tijdens dit overleg wordt de lijst van uit te nodigen personen definitief gemaakt en wordt de
tekst op de uitnodiging gezamenlijk opgesteld.
Programma:
13.30 u. Genodigden verzamelen zich in de Olde Schole.
Krijgen daar: consumptiebon, koffie. thee, koekje
Welkomstwoord door Andries
13.50 u. Gezamenlijk lopen naar de plek van het beeld bij de kerk.
14.00 u. Onthulling van beeld door Edo Horstman
Speech Edo Horstman (Andries zal e.e.a. met hem bespreken)
Hierbij nodig: microfoon, luidspreker, tent, stroom, strobalen
14.30 u. Terug met iedereen die wil naar Olde Schole
Bij binnenkomst krijgt iedereen een consumptiebon
Drankje; bitterballen
Pers:
Er zal een stuk geschreven worden voor de krant. Plaatsing 25 september. Dit stuk kan in
Voorster Nieuws, Stedendriehoek en Stentor.
Muziek:
De groep “De Graapendaelers” zal uitgenodigd worden om de onthulling muzikaal op te
luisteren.
Logistiek:
Er zal een stuk van het parkeerterrein worden afgezet met rood/wit lint om te zorgen dat er
geen auto’s geparkeerd staan tijdens de opening. Dit zal ook aan de gemeente gemeld
worden.
Financiën:
De aannemer maakt extra kosten ( gaten boren in sokkel; opnieuw voegen). Andries zal met
de gemeente overleggen of die kosten kunnen vallen onder “Onderhoud”. Vooraf zal hij met
de aannemer overleggen over de hoogte van die kosten.
Overzicht acties:
AK: zal met E. Horstman de toespraak voorbereiden
AK: zal met de aannemer de kosten van extra werk afstemmen
AK: zal met E. Brinkman de optie “onderhoud” bespreken
AK: zal met H. Troost de inhoud van het persbericht opstellen
AK: zal strobalen regelen en dekkleed
GL: zal Graapendaelers vragen muzikale opluistering en rood/wit lint
GL: zal AST vragen voor het regelen van bonnen, koffie, thee, bitterballen, stroom, microfoon,
luidspreker
GL: zal Roos Kok (dorpsagente) informeren
PN: zal bij C. Swennenhuis de tent regelen
PN: zal uitnodigingen laten drukken en versturen
PN: zal bordje met aankondiging onthulkling maken en aan hekken rond sokkel bevestigen
HW: zal via H. Steenbergen regelen dat er stroom vanuit de kerk kan komen voor microfoon

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


www.terwolde.net

N.v.t.
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Verslag vergadering (17 juni 2013) en actiepuntenlijst







4.

Ingekomen stukken




5.

Geen voortgang

Grote Emstermate


9.

Is besproken bij agendapunt 1a.

IJsseldelta


8.

Pieter zal zorgen voor info m.b.t. herplaatsen Rustende Landman
Gerard zal zorgen voor verkort verslag van juni.

Voortgang rustende landman (acties)


7.

Brief van Mevr. B. Janssen (griffier gemeente Voorst) over uitnodigen politiek in dorpen.
GL zal antwoorden dat Dorpsbelangen wel wil faciliteren, maar geen agenda kan
opstellen).
Brief van Cecile v.d. Linden ( Parkeren Wolterkampsweg en 30-km Wijkseweg ) zal
doorgestuurd worden aan indieners betreffende vragen tijdens ALV en zal op de site
geplaatst worden.
Brief met vragen over oude foto’s: doorsturen aan Henk Panhuis en Jan Lubberts.

Nieuws voor de website



6.

N.a.v. pomp bij kerk: Nog in behandeling bij Dhr. H. Steenbergen ( via T. Veldhuis). Henk
Wassink zal dit blijven volgen.
N.a.v. boekuitleen: Er moet nog steeds een brief gestuurd worden naar 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.
I.p.v. STOVA moet dit zijn: SVOPA.
De brief van Andries aan gemeente (Andries zal een conceptbrief opstellen aan de
gemeenteraad en daarin aangeven dat de gevolgde methodiek niet werkt) moet nog.
Visitekaartjes zijn akkoord
Nieuwbouw: geen zienswijzen ingediend; dus kan in oktober vastgesteld worden. Dit geeft
de gemeente groen licht om door te gaan. Het proces van aanbesteden kan nu starten.
Hieruit komen de tekeningen voor de nieuwbouw. Voor de buurtbewoners zal hiervoor
een inloopavond georganiseerd worden.

Zoals in vorige vergadering besproken wil Dorpsbelangen faciliteren in de communicatie.
Betreffende partijen zullen worden uitgenodigd in volgende bestuursvergadering hun visie
kenbaar te maken.

SVOPA (gastvrouw voor welkomstmanden)


Mevr. B. Voois is bereid gevonden om gedurende 1 jaar deze rol op proef te willen
vervullen. In haar regio vallen ook Welsum, Nijbroek en De Vecht. Het contract tussen

www.terwolde.net
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Dorpsbelangen en SVOPA is getekend. Dorpsbelangen zal circa 1 Euro per bezorgde
mand moeten betalen ( alleen voor de bezorgde manden in Terwolde).

10.

Agendapunten BOTS vaststellen




11.

Agendapunten kernteam vaststellen


12.

Een inventarisatie van gedachten over agendapunten leidt tot:
o activiteitenkalender
o glasvezelnet
o overleg met politiek
o kernen met pit
o SVOPA
o Verschuiving zorg politiek  burger
Dit leidt niet tot een avondvullend programma. Er wordt besloten om de BOTS te
verschuiven naar volgend jaar.

Verschoven naar volgende vergadering; iedereen wordt verzocht agendapunten te
verzamelen.

Komende acties
Geen voortgang

13.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde






14.

Toevoerkanaal
o Volgend jaar bestaat het toevoerkanaal 100 jaar ( gegraven in 1914 ).
o Kunnen we als Dorpsbelangen hier iets mee?
 Expositie ( beeldmateriaal)
 Fietstocht ( met foto’s en verhalen Jan Lubberts)
 Verhalen verzamelen?
 ’t Gemaal (v. Gemst)
o Werkgroepje samenstellen om dit te organiseren? ( volgende vergadering )
Flower power bij kermis.
o Peter v.d. Polt heeft extra bloembakken.
o Groep mensen zoeken om die te beheren
o Volgende vergadering op agenda
Onderhoud wandelpaden
o Op 3 september is een overleg bij Geri Leurink om e.e.a. te bespreken ( Henk
Wassink zal hierbij namens Dorpsbelangen aanwezig zijn).

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

www.terwolde.net
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