Vergadering d.d. 11 november 2013
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Aanwezig: Andries, Henk W, Pieter, Gerard, Jan Reinder
Afwezig:
Henk P.
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (7 oktober 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Financiële Terugblik project Rustende Landman
IJsseldelta
Grote Emstermate
Toevoerkanaal 100 jaar
Nieuwe bloembakken (resultaten overleg)
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender

Kerstverlichting
12. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
13. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


3

Toevoegen SVOPA mand (bij agendapunt 3)

Verslag vergadering (7 oktober 2013) en actiepuntenlijst



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 is een brief gestuurd worden naar de bibliotheek (Brummen/Voorst
te Twello), waarin gevraagd is hoe e.e.a. te regelen en welke afspraken er zijn en/of
gemaakt moeten worden om te voorkomen dat bewoners van Terwolde voor een gesloten
deur staan. Antwoord: brief is ontvangen; onderzoek loopt, geen toezeggingen gedaan.

DB-2013-09










4.

Ingekomen stukken


5.

Geen voortgang

Grote Emstermate


9.

Via de gemeente is € 500,-- toegezegd voor onderhoud (aangevraagd door
Dorpsbelangen); dit wordt gebruikt voor het extra werk aan de sokkel (herstel +
voegwerk). De aannemer zal dit rechtstreeks declareren bij de gemeente. Het
eindresultaat van het hele project is dat er door Dorpsbelangen 29 euro is bijgelegd. Een
super actie met nogmaals complimenten voor complete organisatie.

IJsseldelta


8.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van oktober.

Financiële terugblik project rustende landman.


7.

N.v.t.

Nieuws voor de website


6.

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
SVOPA loopt goed; de 100e mand zal aan Dorpsbelangen aangeboden worden met een
stukje in Voorster Nieuws via H. Troost. Er zal een standaard brief worden opgesteld voor
nieuwe leden waarmee ze het 1ste jaar gratis lid van Dorpsbelangen kunnen worden (op
A6 formaat). De huidige tegoedbon (gratis lidmaatschap Dorpsbelangen voor een jaar
blijft in de mand.)
Onderhoud wandelpaden: Henk Wassink heeft navraag gedaan of deze personen tijdens
de onderhoudswerkzaamheden ook verzekerd zijn. Antwoord: ja, in eerste instantie via
eigen verzekering, daarna als vangnet via verzekering van Gelders Landschap. Dit aspect
valt dus niet onder Dorpsbelangen.
N.a.v. antwoorden bij vragen aan kernenteam:
o oversteekplaats bij oude Rabobankgebouw. Dit is vorig jaar wel toegezegd.
Gerard zal dit terugkoppelen.
o Zwerfvuilactie: Gerard zal informeren of Angelique Jeulink de trekker van de
werkgroep is en of zij het initiatief neemt voor de volgende zwerfvuilactie.
Jaarvergadering volgend jaar: deze zal gepland worden op 17 of 24 maart (e.e.a.
afhankelijk van beschikbaarheid Olde Schole).

Betreffende partijen zullen door Andries worden uitgenodigd om elk hun visie kenbaar te
maken.

Toevoerkanaal 100 jaar


J.L. wil hierbij wel helpen, maar niet gaan organiseren.

www.terwolde.net
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10.

Nieuwe bloembakken (werkgroep samenstellen)








11.

Komende acties






12.

Nieuwbouw: geen voortgang
School: is aanbesteed aan Fa. v. Wijnen. Nu wordt gewerkt aan stedenbouwkundig
plaatje. Als de tekeningen klaar zijn zal gevraagd worden dit op een informatieve avond
aan het dorp te presenteren.
Molen: geen voortgang
Activiteitenkalender: geen voortgang
Kerstverlichting: ophangen op 7 december (08.30u.)

Rondvraag en nieuws uit Terwolde






15.

De groep is samen gekomen op 30 oktober om e.e.a. te overleggen.
Er zullen drie “overplantmomenten” per jaar zijn (winter – voorjaar – zomer).
Op 30 november a.s. (09.30) zullen de bakken gevuld worden met winterviolen (600
stuks). Dit moment zal ook gebruikt worden voor een artikel in het Voorster Nieuws en
een of meer foto’s. Dorpsbelangen regelt koffie en zaal (Olde Schole). De gehele
werkgroep is een onderdeel binnen Dorpsbelangen en is verzekerd via de gemeente
Voorst.
Er wordt gewerkt aan een sponsorplan waarin o.a. worden opgenomen: de plaatselijke
hoveniers; kwekers; lions club.
De bakken worden “gedoneerd” aan een buurt in Terwolde die dan ook verantwoordelijk
zal zijn voor beheer en onderhoud en water geven. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid
en participatie.
Mogelijk zijn er in de toekomst meer bakken mogelijk.

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 J.L.)
 Verhalen verzamelen?
 ’t Gemaal (v. Gemst)
o Werkgroepje samenstellen om dit te organiseren? ( volgende vergadering )
Terwolde in het groen: de bewoners van Terwolde die vorig jaar hieraan hebben
deelgenomen kunnen nu opgeven hoeveel van de gekochte struiken, planten, bomen niet
zijn aangegaan om te vervangen.
Dorpsfilm: regelmatig komt de vraag wanneer de film weer een keer wordt gedraaid.
Andries zal met Jan Kleiboer overleggen om ergens in januari een datum te prikken om
de film weer te vertonen. Hij zal ook met AST overleggen of die datum past in het rooster.
Agendapunt voor volgende vergadering: Middenhof uitnodigen

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

www.terwolde.net
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