Vergadering d.d. 2 december 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 (11 november 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Middenhof
Nieuws voor de website
IJsseldelta
Grote Emstermate
Toevoerkanaal 100 jaar
Nieuwe bloembakken (terugblik op 30 november)
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender

Kerstverlichting 7 december 2013

Attentie vrijwilligers
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 reacties (bij agendapunt 4)
Toevoegen: Terwolde in ‘t groen (bij agendapunt 11)
Afvoeren: Middenhof (agendapunt 5) verschuift naar volgend jaar februari

Verslag vergadering (11 november 2013) en actiepuntenlijst



N.a.v. pomp bij kerk. Actiepunt verschuift naar voorjaar 2014
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.
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4.

Ingekomen stukken






5.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van november.
Het artikel over het verzorgen van de bloembakken zal op de site geplaatst worden.

IJsseldelta


8.

Dit agendapunt verschuift naar het overleg van februari 2014.

Nieuws voor de website



7.

Afmelding lid (Huisman)
SVOPA reacties: N.a.v. huisbezoek is reactie gekomen over veiligheid kruising
Twelloseweg en Deventerstraat, mede door het verdwijnen van de spiegel.
o Na telefonisch overleg tussen Gerard en Mevr. O. blijkt dat begin 2013 de kapotte
spiegel door de Provincie vervangen is door een nieuwe spiegel, maar deze is
enkele maanden geleden verwijderd, volgens de Provincie n.a.v. overleg tussen
Dorpsbelangen en Provincie. In dit telefonisch onderhoud is besproken wat de
afgelopen jaren in overleg tussen Dorpsbelangen, buurtbewoners, Provincie en
gemeente is besproken en aangepast. De betreffende spiegel was destijds kapot
en in het overleg van 2011 is toen aangegeven dat die spiegel weg kon, mede
omdat een spiegel leidt tot hogere snelheden en dus een schijnveiligheid kan
creëren. De kruising is aangepast en de drempel verhoogd om de snelheid af te
remmen. Mevr. O. kon in deze overwegingen wel meegaan, maar geeft aan dat er
toch nog vaak met hoge snelheden door de bocht wordt gereden met diverse
onveilige situaties tot gevolg, speciaal voor fietsers. Afgesproken met Mevr. O.
dat zij de situatie ter plekke zal blijven monitoren, dat Dorpsbelangen bij
gemeente Voorst zal aanvragen tot frequentere handhaving en dat
Dorpsbelangen bekijkt of er mogelijk op eigen kosten een zgn. smiley aan te
schaffen is.
Pieter zal nazoeken of dergelijke smileys te koop zij n en wat de kosten hiervan bedragen.
Evert Kluin zal benaderd worden om weer 100 nieuwe CD’s van het Terwolds volkslied te
maken. Zodra hij berekend heeft wat de kosten hiervoor zijn, zullen we dit bekijken (de
reacties op de CD in de mand van SVOPA zijn erg positief).

Middenhof


6.

Er zal een standaard brief worden opgesteld voor nieuwe leden waarmee ze het 1ste jaar
gratis lid van Dorpsbelangen kunnen worden (op A6 formaat). Actie: Gerard. De huidige
tegoedbon (gratis lidmaatschap Dorpsbelangen voor een jaar blijft in de mand van
SVOPA aanwezig.)

Geen voortgang; zal van de standaard agenda verwijderd worden

Grote Emstermate


Betreffende partijen zullen door Andries worden uitgenodigd om elk hun visie kenbaar te
maken. (begin volgend jaar?, mits de behoefte dan nog aanwezig is)

www.terwolde.net
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9.

Toevoerkanaal 100 jaar


10.

Nieuwe bloembakken (terugblik op 30 november)






11.









Nieuwbouw: zie volgend punt.
School: is aanbesteed aan Fa. v. Wijnen. Nu wordt gewerkt aan stedenbouwkundig
plaatje. Volgende week maandag (09-12) is er een brede informatieve avond voor ouders,
leerlingen, alle verenigingen en buurtbewoners waarop de voortgang en plannen aan het
dorp gepresenteerd worden.
Molen: geen voortgang
Activiteitenkalender: geen voortgang; er zal nog een laatste poging gedaan worden via
een oproep op de website
Kerstverlichting: ophangen op 7 december (08.30u.)
Het kunstwerk zal weer voorzien worden van een beschermende kist op 21-12
Kerstverlichting en kunstbescherming verwijderen op 4 januari 2014.
Attentie vrijwilligers: zij krijgen dit jaar als dank voor hun vrijwillige inzet een krentenbrood
en boter.
Terwolde in ’t Groen: Er is een mail gestuurd naar alle deelnemers waarmee men alle niet
aangeslagen groen tegen de gereduceerde prijzen kan bijbestellen.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde




15.

Op 30 november (09.30) zijn de bakken gevuld worden met winterviolen (600 stuks). Dit
moment is ook gebruikt worden voor een artikel in het Voorster Nieuws en een aantal
foto’s. Het was een prima actie. Dorpsbelangen regelde koffie en zaal (Olde Schole).
Jan Hartink heeft de gratis bloemen geleverd. En nieuwe bakken bij de school en de kerk.
Jan v.d. Pol levert de tegels voor onder de bakken (i.v.m. grasmaaien).
Het is een goede reclame voor het dorp.
Andries zal contact opnemen om de reclamebordjes te verwijderen/vervangen.

Komende acties



12.

Het blijkt dat de gunning voor het kanaal in 1916 is afgegeven, we hebben dus 2 jaar
extra om e.e.a. te gaan regelen. (blijft op standaard agenda staan)

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.
Mogen auto’s op de Molenweg parkeren op het trottoirgedeelte? Pieter zal dit gaan
uitzoeken via de mailadressen van Roos Kok en Cecile v.d. Linden.
Het oude Rabobankgebouw is volgens geruchten in het dorp verkocht.

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

www.terwolde.net
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