Vergadering d.d. 7 Juli 2014

DB-2014-07

Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder., Henk P.
Afwezig:
Henk W.
Gasten:
Vertegenwoordigers Middenhof.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

1.

Opening/Mededelingen
Overleg met vertegenwoordiging Middenhof
SVoPa
Bloembakken
Geluidsoverlast
Hondenpoepoverlast
Dorpspomp
Rondvraag
Sluiting

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 Middenhof
Rein de Groot, Wim Boer en Ineke Omfreij zijn aanwezig als vertegenwoordigers van de
Middenhof (‘s- Heerenloo).
Er wordt gestart met een voorstelrondje en Andries geeft een opsomming van de activiteiten
van Dorpsbelangen.
Naoberschap is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Rein de Groot (oud lid van de
dorpsraad van Wilp en groepsleider / hulpverlener bij de Middenhof beschrijft de doelgroep
(mensen met verstandelijke beperkingen) en vraagt of we niet samen iets voor deze mensen
kunnen doen.
De Middenhof kan max. 11 personen opvangen. Nu zijn er 10 (5 mannen en 5 vrouwen). De
bewoners zijn tussen de 16 en 65 jaar (gemiddeld 25); aan de buitenkant niets aan te zien,
maar hebben vaak ADHD, PDD nos, autisme, etc.
Wim Boer is de man in ’t groen, aanwezig voor onderhoud en tuin die hij samen met 6
bewoners op orde houdt. Misschien is het onderhoud van de klompenpaden een activiteit
waarbij de bewoners kunnen helpen?
Ineke Omfreij licht de dagbesteding toe. Er zijn ongeveer 20 plekken mogelijk voor
dagbesteding (mits de gasten een PGB hebben en voldoende geïndiceerd zijn). De
dagopvang is beschikbaar voor bewoners van Terwolde en omgeving. Misschien via de
Zonnebloem of Mens&Welzijn benaderen? Vervoerstechnisch is het nog een grote puzzel. De
Middenhof heeft nog geen eigen website.
Bewoners zijn beschikbaar voor hand- en spandiensten; tijden in overleg.

DB-2014-07

Contactpersonen:
Namens Middenhof:
Namens Doprsbelangen:

3.

SVoPa



4.






De dorpspomp functioneert weer. Er blijken twee aftakkranen te zijn. Bovendien was de
leiding kapot.
Nu moet nog met de kerk worden afgesproken wie ervoor zorgt dat de leiding ’s winters is
afgesloten.

Rondvraag








9.

Dit onderwerp verschuift naar de volgende vergadering

Dorpspomp


8.

Ron Allard heeft geklaagd over geluidsoverlast bij de muziekkoepel

Hondenpoepoverlast


7.

Andries zal contact opnemen met P. v.d. Pol en J. Pijpker en afspraken maken over de
sponsoring van de bloemen.
De bloemenbak bij Ieuwland staat nu bij de Molenweg.
De huidige wekgroep heeft behoefte aan meer begeleiding (qua organisatie). Andries zal
dit met de werkgroep gaan bespreken.

Geluidsoverlast


6.

Betsy Voois heeft aangegeven te gaan stoppen met het rondbrengen van de SVoPamanden per 1-10-2014.
Andries zal contact opnemen met Carla Douma om te bespreken hoe hiermee nu verder
te gaan.

Bloembakken


5.

Rein de Groot
Jan Reinder Voois.

e

Overleg met kernenteam: voorstel 1 maandag van november
Een van de dan te bespreken onderwerpen betreft het overal plaatsen van paaltjes langs
de weg (waar overal en volgens welk beleid).
Burgerwacht: wordt vervolgd.
Bij verzenden van mail: graag allemaal antwoorden, zodat duidelijk is dat iedereen het
gelezen heeft.
Evert Kluin was super blij verrast door de SVoPa-mand. Dit gold ook voor Hans Troost.
A. van Heusden (De Wiek) is overleden.
Hannie Huiskamp wil graag de verslaglegging van de bijeenkomst met Mens & Welzijn
van 19 mei. (Andries zal dit opleveren)

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

Volgende vergadering:
Maandag 1 september 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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