Vergadering d.d. 12 mei 2014

DB-2014-05

Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder, Henk W., Henk P.
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Betsy Voois en Hans Troost

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Overleg met vertegenwoordiging Emstermate
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (7 april 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
SvoPa (100e mand)
Toevoerkanaal 100 jaar
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
10. Extra overleg op 19 mei: Mens en Welzijn; nog iets voorbereiden?
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. De vertegenwoordiger van de Emstermate zal niet komen;
hiermee komt agendapunt 2 te vervallen.

2.

Overleg met vertegenwoordiger Emstermate
vervallen

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda




4.

Toevoegen: bloembakken
Toevoegen: jagen op begraafplaats
Toevoegen: terugblik op het vlaggen tijdens de feestdagen.

Verslag vergadering (7 april 2014) en actiepuntenlijst



N.a.v. pomp bij kerk: Louis Mulder wil helpen bij het heraansluiten.
N.a.v. bloembakken: Op 24 mei (09.30) komen de nieuwe plantjes. Ook de tegels voor
onder de bakken worden dan gelegd. Henk W. heeft de tegels klaar liggen. Henk zal ook
met de groep bespreken dat duidelijk is wie welke bak water geeft.
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5.

Ingekomen stukken


6.

De ingekomen post wordt doorgenomen.

Nieuws voor de website


7.

N.a.v. jagen en drijven op begraafplaats: Jan Reinder heeft contact gehad met de
gemeente (Dhr. Koudijs) en daarna met wildbeheer IJsselvallei. Het blijkt dat het volgens
artikel 358 (?) verboden is om op begraafplaatsen te drijven en/of te jagen. Nu dient
uitgezocht te worden wie daar aanwezig was en dat dient dan kenbaar gemaakt te
worden aan de afdeling wildbeheer zodat zij de betreffend personen erop kunnen
aanspreken. Wordt vervolgd.
N.a.v. glasvezel. Dit traject loopt nog. De optie om glasvezel in rioleringsbuizen te leggen
is geen haalbare optie i.v.m. aantasting van kabel. Andere opties (straalverbinding) zijn
ook mogelijk. VDSL is een verbeterde versie van ADSL. Het glasvezelnetwerk is in
principe aanwezig, echter zonder de huisaansluitingen. Door glasvezel wordt uploaden
wel sneller; downloaden geen verschil. We moeten nog meer info verzamelen voordat we
een juiste enquête kunnen opstellen. Noodzakelijk is erachter zien te komen wat de
bewoners van Terwolde nu precies willen en wat we daarvoor moeten weten om goed te
kunnen uitvragen en de verschillende alternatieven

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van april.

SVoPa (100e mand)
e

Betsy Voois biedt namens SVoPa (Stichting Voordeel Pakketten) de 100 mand aan het
bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen (als 1 van de initiatiefnemers) aan.
Hans Troost maakt foto’s en zal zorgen voor een mooi stukje in het Voorster Nieuws.
Onze vereniging is de enige vereniging dorpsbelangen die hierin participeert.
Betsy biedt een “zonnetjespakket”aan met als inhoud waardebonnen en attenties van:

















Vereniging Dorpsbelangen
Bloemisterij Teunissen
Coop “De Lelie”
Bakker Lugtenberg
MB Hair fashion + proefpakketjes
Agnes Neckerman (schoonheidsspecialiste)
Maris Mode
Play City (op Scherpenhof)
Overmeen garage
Kriebelz
Geitenkaasboerderij De Wolf
Roza en Azul (binnenhuisarchitect)
De Grutter Wonen & Slapen
Hoveniersbedrijf Jutten (gratis snoeiafval brengen)
Bouwbedrijf Terry Groters
Douma makelaardij

Bij elke onderneming is een attentie ofwel waardebon extra toegevoegd.

8.

Toevoerkanaal 100 jaar


Geen voortgang

www.terwolde.net
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9.

Komende acties




10.

Extra overleg op 19 mei met Mens en Welzijn



11.

De brief aan de genodigden is verzonden.
Namens Dorpsbelangen zullen aanwezig zijn: Pieter, Andries, Jan Reinder, Henk en
Henk.; Namens Mens en Welzijn: Aranka en Elske en verder 8 vertegenwoordigers uit het
dorp.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde



12.

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

Burgerwacht: Andries zal contact opnemen met de ondertekenaar van het bulletin
hierover.
Het vlaggen tijdens de feestdagen: alles is perfect verlopen.

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

Volgende vergadering:
Maandag 2 juni 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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