Vergadering d.d. 7 oktober 2013

DB-2013-08

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (2 september 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Terugblik Rustende Landman (28-09)
IJsseldelta
Grote Emstermate
Toevoerkanaal 100 jaar
Nieuwe bloembakken ( werkgroep samenstellen)
Agendapunten kernteam vaststellen
Vergaderrooster 2014 vaststellen
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender
14. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
15. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en spreekt vooruitlopend op agendapunt 6 een dankwoord
uit aan allen die bijgedragen hebben aan alle activiteiten t.b.v. het laten terug keren van De
Rustende Landman.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda



3

Toevoegen: trottoir nieuwe weg
Toevoegen SVOPA mand

Verslag vergadering (2 september 2013) en actiepuntenlijst



N.a.v. pomp bij kerk: De pomp is eigendom van de gemeente. Nog in behandeling bij Dhr.
H. Steenbergen ( via T. Veldhuis). Henk Wassink zal dit blijven volgen.
De pomp bij de kerk is door Evert Kluin opnieuw geschilderd.
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4.

Ingekomen stukken


5.



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

Toevoerkanaal 100 jaar


10.

Geen voortgang

Grote Emstermate


9.

Pieter zal bij de volgende vergadering een financieel overzicht van het project “De
Rustende Landman” geven. De school was de grote afwezige, zowel qua team als qua
leerlingen.

IJsseldelta


8.

Er zullen foto’s van de herplaatsing van de Rustende Landman op de site geplaatst
worden.
Gerard zal zorgen voor verkort verslag van september.

Terugblik rustende landman.


7.

N.v.t..

Nieuws voor de website


6.

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.
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.
Van SVOPA is de eerste rekening ontvangen à € 125,-- als voorschot voor de manden. Er
zal een standaard brief worden opgesteld voor nieuwe leden waarmee ze het 1ste jaar
gratis lid van Dorpsbelangen kunnen worden (op A6 formaat).
Onderhoud wandelpaden: op 3 september is er overleg geweest. De wandelpaden zijn
verdeeld in stukken die door groepen vrijwilligers onderhouden worden met machines van
Landschapsbeheer. Deze stichting zorgt ook voor het onderhoud van de machines en de
brandstof. Het startmoment voor deze onderhoudsgroep zal februari of maart zijn. Dan zal
er ook in de pers voldoende aandacht aan geschonken worden en op de website en bij de
jaarvergadering.

Dit zal de volgende vergadering uitgebreid terugkomen.

Nieuwe bloembakken (werkgroep samenstellen)



Personen voor bloembakken: een hele groep vrijwilligers is bekend.
Bedoeling is om deze groep uit te nodigen. De betrokken personen zullen telefonisch
benaderd worden, als datum wordt voorgesteld: 30 oktober om 19.00 u. in de Olde

www.terwolde.net
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11.

Schole. Tijdens dit overleg zullende afspraken voor het onderhoud gemaakt worden en
plannen opgesteld t.a.v. onderhoud.
Dit kan ook een punt zijn voor het kernenbeheerteam.
Andries geeft e.e.a. door aan Peter v.d. Pol.

Agendapunten kernteam vaststellen
Er zal een brief gestuurd worden met de vragen.
Vragen en antwoorden: (zie achter punt 15)

12.

Vergaderrooster 2014 vaststellen
In principe weer elke 1e maandag van de maand m.u.v. augustus.

13.

Komende acties
Geen voortgang

14.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde





15.

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 )
Zolang de voorraad strekt zullen de resterende Cd’s met het Terwolds volkslied in de
mand van SVOPA toegevoegd worden.
Volgende vergadering op 11 november i.p.v. 4 november.

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

www.terwolde.net
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Stand van zaken enkele punten aangekaart door Vereniging Dorpsbelangen Terwolde oktober 2013

1. Trottoir aanpassingen rondom de muziektent
De wegen worden momenteel mooi hersteld in Terwolde met nieuwe stenen en nieuwe trottoirs. Vanuit enkele
bewoners met rollators cq. rolstoel kregen we echter de klacht door dat sinds de nieuwe trottoirs er in het gebied
rondom het park bij de muziektent aangelegd zijn, zij niet meer van de ene kant naar de andere kant door het
park kunnen gaan, omdat aan één zijde -aan de zijde van de Vaassensestraat- het trottoir niet schuin afloopt op
de plek waar het wandelpad uit dit park weer aan het trottoir uitkomt, maar rechtop, dus niet gangbaar met
rolstoel of rollator. Hieruit kwam het verzoek of we via Dorpsbelangen de vraag konden doorgeven of er niet op
de betreffende plek een helling kan komen (i.p.v. rechte trottoirband)?
Karst Pruim (toezichthouder) neemt contact op met Gerard Leenders (secretariaat@terwolde.net) om samen met
hem en Cecile v.d. Linden ter plekke de situatie te gaan bekijken.
2. In het dorp staan nu 10 nieuwe bloembakken.
De vraag is of er vanuit de gemeente eisen gesteld worden aan de plekken waar deze mogen staan?
Met betrekking tot de veiligheid moet het geen problemen geven en er moet geen beperking zijn met betrekking
tot de toegankelijkheid.
3. Hoe is het met de bomen om de kerk?
Zijn ze nog goed? Er zouden er een paar vervangen worden? Status?
Ronald van Lent geeft aan dat de conditie van de bomen niet veranderd is ten opzichte van 2012. Hij blijft de
bomen controleren.
4. Is de voetgangersoversteekplaats bij het oude Rabobankgebouw in het plan van de straatvernieuwing nog
steeds opgenomen?
Oversteekplaats komt er niet en is ook niet opgenomen in het plan.
5. Liggen de werkzaamheden betreffende de vernieuwing van de wegen in Terwolde nog op schema?
Door de gemeenteraad zijn in het kader van de bezuinigingen alle uitgaven van de gemeenten tegen het licht
gehouden. Hierbij is uiteindelijk een forse bezuiniging op wegonderhoud uitgevoerd. Met deze bezuiniging zijn
de projecten beoordeeld op noodzaak voor onderhoud ten aanzien van riolering en wegen. Na de herinrichting
van de Dorpsstraat en de Vaassenseweg is er geen budget meer aanwezig voor de wegen in Terwolde. Hierdoor
zijn wegen zoals de Kolkweg en de Everwijnsstraat uit de planning gevallen.
6. Afgelopen jaar is de zwerfvuilactie in Terwolde niet doorgegaan.
Wanneer staat de nieuwe gepland? Hoe kunnen we samen met de gemeente en de school er volgend jaar een
succes van maken?
Het is nog niet bekend wanneer de zwerfvuilactie volgend jaar is. Pas in december of in januari komt de
werkgroep bijeen om e.e.a. te bespreken.
Angelique Jeulink neemt jullie vragen mee in de bespreking.
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