Vergadering d.d. 3 maart 2014

DB-2014-03

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

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 (3 februari 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Acties voor de volgende jaarvergadering: alle actiepunten nalopen
Toevoerkanaal 100 jaar
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender

Dorpsfilm
9. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
10. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Speciaal welkom voor Emiel de Weerd van Liberaal
2000. Hij is hier aanwezig om het plan te bespreken een fruitboom (bijv. een perenboom) te
plaatsen in Terwolde ter nagedachtenis aan Jan Oolman. Vanuit Dorpsbelangen wordt dit plan
ondersteund. De juiste plek en de soort fruitboom zal in een later stadium bepaald worden.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda





3.

Toevoegen: SVoPa
Toevoegen: hondenpoepoverlast
Toevoegen: lijst van verenigingen
Vernieuwing Everwijnstraat en Kolkweg

Verslag vergadering (3 februari 2014) en actiepuntenlijst


SvoPa: Even wachten met kopiëren van CD’s op ontwikkelingen voortgang SvoPa. Duo

’t Canbesso gaat in elk geval akkoord met het zelf kopiëren van de CD’s.




Actie 14-001 is klaar.
Vertonen dorpsfilm wordt verschoven naar 2015.
Actie 14-018 is klaar; de verkeersgroep van de school neemt deze actie op zich.
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4.

Ingekomen stukken


5.

Nieuws voor de website


6.

De ingekomen post wordt doorgenomen.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van februari.

Acties voor volgende jaarvergadering
Alle acties worden doorgenomen.
Extra punten:
 Hondenpoepoverlast. In het Voorster Nieuws van 17-02-2014 staat artikel over initiatief
van bewoners Wijkseweg met opvolgdoos. Dit initiatief wordt besproken en wordt
toegevoegd aan agenda van ALV. De betreffende site kan getoond worden. Met de
initiatiefnemers zal contact worden gezocht om de aangegeven reactietermijn te
verlengen tot na de ALV.
 De tekeningen met de vernieuwing van de Everwijnstraat en de Kolkweg worden
besproken. Plannen zien er goed uit. Aanpak is gefaseerd.

7.

Toevoerkanaal 100 jaar


8.

Komende acties




9.

Nieuwbouw: Andries heeft met E. Moolenaar en L. Beltman de mogelijkheden besproken
om het CPO weer op te starten. Dit punt zal uitgebreid aan bod komen bij de ALV.
School: geen voortgang
Molen: geen voortgang

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


10.

Geen voortgang

Slecht verlichte fietspaden langs Twelloseweg. Al drie ongevallen met lichamelijk letsel. Er
zitten knikken in het fietspad, die door de slechte cq. kapotte verlichting niet te zien zijn.
Henk W. zal de defecte lantaarnpalen inventariseren. Jan Reinder zal de gevallen van
lichamelijk letsel beschrijven. Hiermee kunnen we dan naar de gemeente en Provincie om
deze situatie aan te kaarten.

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

Volgende vergadering:
Maandag 7 april 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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