Vergadering d.d. 7 april 2014

DB-2014-04

Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder, Henk W., Henk P.
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Aranka Bosch en Elke Elzinga (beiden van Mens en Welzijn)

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Overleg met vertegenwoordigers Mens en Welzijn
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (3 maart 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Terugblik op de jaarvergadering: alle actiepunten nalopen
Stand van zaken m.b.t. SVoPa
Toevoerkanaal 100 jaar
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Speciaal welkom voor Aranka en Elske als
vertegenwoordigers van Mens en Welzijn.

2.

Overleg met vertegenwoordigers Mens en Welzijn
Aranka is aanwezig geweest bij de ALV op 24 maart en heeft daar een hoop geluiden
meegekregen over hoe het thema participatie leeft in Terwolde.
Op dit moment is er in Terwolde blijkbaar nog niet voldoende urgentie om hier actief mee aan
de slag te gaan. Veel verenigingen en groeperingen waar Terwoldenaren in betrokken zijn .
Denk aan “Vrouwen van Nu”, “Zonnebloem”, “De kerk”, etc. In totaal 54 groepen.
Elske bezoekt periodiek alle 75-plussers; ook in Terwolde. Vanuit die groep komen er signalen
dat er behoefte is aan extra opvang (bijv. zoals in een Kulturhuus (dit kan ook in het
dorpshuis). Nu al wordt daar bijv. een spellenmiddag georganiseerd. In Terwolde zijn heel
veel kleine groepjes.
In Klarenbeek is een middag georganiseerd met als thema: “Hoe kun je plezierig oud
worden?”. Uitgaande van grote verenigingen kan een dergelijk idee ook in Terwolde
uitgevoerd worden. Vanuit Mens en Welzijn is de bereidheid om hierbij te helpen dit te
organiseren.
Vanuit Terwolde is door een groep van 10-15 personen (75-plussers) aangegeven interesse
hierin te hebben. Er blijkt behoefte aan regelmatige laagdrempelige activiteiten.
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Besloten wordt om samen met Mens en Welzijn een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Hiervoor zullen diverse vertegenwoordigers van verenigingen worden uitgenodigd:
Met deze personen hopen we vertegenwoordigers bij elkaar te hebben van de Spelletjesclub,
de 70+ club; de Zonnebloem, Soufflay, Wandelclub, Fluitclub, Tuinclub, De Wiek, De Kerk,
Zangkoor, Vrouwen van Nu.
De bijeenkomst wordt als brainstormavond georganiseerd op 19 mei (19.45u.) in het
dorpshuis.
We zullen de betreffende personen uitnodigen vanuit Dorpsbelangen namens Mens en
Welzijn.
Aranka zal een concept uitnodigingsbrief opstellen. Gerard zal e.e.a. verder afronden.

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda







4.

Verslag vergadering (3 maart 2014) en actiepuntenlijst


5.

De ingekomen post wordt doorgenomen.

Nieuws voor de website


7.

Geen opmerkingen

Ingekomen stukken


6.

Toevoegen: evt. wegvallen busdienst Twello – Epe
Toevoegen: veiligheid Twelloseweg
Toevoegen: Vaassenseweg
Toevoegen: pomp bij kerk
Toevoegen geknakte bomen
Volgende vergadering: agendapunt toevoegen: overleg met vertegenwoordiger
Emstermate.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van maart en het verslag van de ALV 2013

Terugblik op jaarvergadering: alle actiepunten nalopen
Alle acties worden doorgenomen, tevens de aan de agenda toegevoegde punten:


Geknakte bomen: Aan de Kadijk is een aantal jonge bomen geknakt. (vandalisme). Henk
Wassink zal dit doorgeven aan de gemeente (R. v. Lent).



Pomp aan de kerk: De kraan is nog steeds niet gevonden. Als dorp willen we toch dat de
pomp water geeft. De pomp is volgens de gemeente eigendom van Dorpsbelangen.
Gerard zal een brief aan burgemeester Penninx sturen met beschrijving van de
problematiek en hulp vragen bij spoedige oplossing.



Bloembakken: eind april / begin mei zullen de plantjes in de bakken vernieuwd worden.
Ook moeten er dan tegels onder de bakken komen. Een nieuwe bloembak zal op
Ieuwland geplaatst worden. Henk Wassink zal e.e.a. met P. v.d. Pol afstemmen en
inplannen.

www.terwolde.net
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8.



Fietspaden:
o De paal met overzicht knopenpunten fietsroutes was onlangs weer geplaatst,
maar ligt er nu alweer uit. Henk Wassink zal e.e.a. met de gemeente afstemmen.
o Onveiligheid fietspad Twelloseweg / Terwoldseweg: volgens ons kan de veiligheid
fors verbeterd worden als er strepen op het fietspad worden aangebracht ( vooral
als de lantaarns niet branden, zoals de laatste tijd regelmatig het geval was).
Andere oplossingen zijn: de groene aanslag op de reflectoren van de paaltjes
periodiek verwijderen. Henk Wassink en Jan Reinder Voois zullen deze
alternatieven bespreken met de gemeente en/of Provincie.
o Marja Bosman heeft foto’s aangeleverd van de letselschade van haar valpartij
door de slechte verlichting van het fietspad.
o De gevaarlijke plekken zijn intussen geïnventariseerd.



Hondenpoepoverlast. Be Wassink heeft aangegeven tijdens de ALV dat hij een aanvraag
zal indienen voor de opvolgdoos. Alle informatie die hij hiervoor nodig heeft is hem
aangereikt.



Eventueel opheffen busverbinding Twello – Epe. Lijn 170 staat volgens een artikel inde
krant op de nominatie om te vervallen. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor
het Openbaar Vervoer, zal er ene brief gestuurd worden als reactie op dit artikel. De
suggestie zal gedaan worden om evt. te werken met andere bezettingen. Mogelijkheid om
Nijbroek erbij te betrekken. Jan Reinder en Gerard zullen dit oppakken.



Glasvezel: Tijdens de ALV is besloten om een enquête uit te voeren om de wenselijkheid
van glasvezel te onderzoeken. Hierbij zal ook een alternatief als VDSL ipv ADSL
beschouwd worden. In de brief bij de enquête zullen onderwerpen aan bod moeten
komen als: functionaliteit; periodieke kosten; voorwaarden en aansluitkosten. Er moet dus
vooraf e.e.a. uitgezocht gaan worden. Andries zal zich richten op VDSL; Pieter zal
gegevens over glasvezelproviders opzoeken, zodat al de items voor de brief in beeld
komen.



Parkeren auto’s op stoep (bijv. Molenweg): Andries en Gerard zullen gaan werken aan
een flyer die verspreid kan worden waarin als vervolgactie op de ALV deze problematiek
beschreven zal worden. Ook kan er dan gelijktijdig een artikel in het Voorster Nieuws
komen hierover.



Jachtvergunning i.r.t. drijvers op kerkhof: N.a.v. klachten over de wel of niet toegestane
aanwezigheid van drijvers op het kerkhof (tijdens de jacht) dient dit punt via de gemeente
uitgezocht te worden.

Stand van zaken m.b.t. SVoPa


9.

Toevoerkanaal 100 jaar


10.

Geen voortgang

Komende acties




11.

Geen voortgang

Nieuwbouw: geen voortgang
School: geen voortgang
Molen: geen voortgang

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


Burgerwacht: Andries zal contact opnemen met de ondertekenaar van het bulletin
hierover.

www.terwolde.net

Blad 3 van 4

DB-2014-04

12.

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

Volgende vergadering:
Maandag 12 mei 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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