Vergadering d.d. 1 september 2014
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Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder., Henk W.
Afwezig:
Henk P.
Gasten:
Vertegenwoordigers IJsseldal wonen

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.

Opening/Mededelingen
Kennismaking met nieuwe vertegenwoordigers IJsseldal Wonen
Agendapunten kernenteam vaststellen
Bloembakken
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Etentje met bestuur (Andries)
Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Sluiting

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Felicitaties voor Henk P. (opa geworden van Melle) en
voor Jan Reinder (nieuwe baan).
Speciaal welkom aan Rosa Doornbos en Mirjam Lazeroms van IJsseldal Wonen.

2.

Overleg met nieuwe vertegenwoordigers IJsseldal Wonen
Verslag van dit gedeelte is ons per email aangereikt door Rosa Doornbos:
Maandag 1 september hebben mijn collega Mirjam Lazeroms en ik met Vereniging
Dorpsbelangen Terwolde kennisgemaakt. Wij kijken terug op een prettig gesprek en via deze
email koppel ik een aantal zaken terug.
Bouwplannen
De plannen voor de 5 sociale verhuurwoningen zijn nog niet uitgewerkt. Vanuit de gemeente
is dit aantal woningen bij IJsseldal Wonen bekend geworden. Wij hebben beperkte invloed
op de plannen via de gemeente.
CPO project
Op de vragen over onze rol, wie ontwikkelaar is en hoe wij voor CPO staan moet ik
terugkomen. Deze vragen heb ik intern weggezet en ik ben nu in afwachting op de
antwoorden. Zodra ik deze heb, neem ik uiteraard weer contact op.
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‘Terwolde in’
Voor 2015 hebben wij op de planning staan om in Terwolde een bijeenkomst of wijkschouw
te organiseren. Zodra wij met de voorbereiding starten zullen wij Dorpsbelangen daarbij
betrekken.
Kernvisie
Dit najaar willen wij graag een kernvisie voor Terwolde opstellen. Tijdens het gesprek kwam
naar voren dat jullie hier positief tegenover staan. De focus zal liggen op de bewoners en in
de voorbereiding zullen wij jullie betrekken. Zo stel ik mij nu voor dat wij met een datum voor
een bijeenkomst komen, vanuit IJsseldal Wonen de huurders benaderd worden en voor jullie
een mooie rol is weggelegd om overige inwoners (en misschien bedrijvigheid) te benaderen.
Hierover volgt in de maand oktober meer.
Energierijk Voorst
Ook kom ik terug op de vraag in hoeverre Energierijk Voorst actief is in Terwolde.
Tot slot
Nogmaals, wij vonden het een geslaagde kennismaking en kijken uit naar de voortgang van
een goede en effectieve samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Rosa Doornbos-Barendse
woonconsulent

3.

Agendapunten kernenteam vaststellen














Het overal plaatsen van paaltjes langs de weg (waar overal en volgens welk beleid?)
Status van de wegvernieuwing Wijkseweg (geen auto’s meer parkeren langs de straat?)
Status vervangen bomen bij kerk.
Status evt. verdwijnen buslijn 170, onderzoek alternatieven.
Hondenpoepoverlast (mogelijke actie met posters zoals in Apeldoorn)
Parkeren op stoep (Molenweg: zodat mensen met rollator of invalidenwagentje nu de weg
op moeten i.v.m. over het trottoir kunnen).
Verplaatsen kermisweekend.
Bloembakken in Terwolde (alles akkoord volgens wensen van gemeente?)
Zwerfvuilactie 2015: hoe zorgen we ervoor dat dit komend jaar wel weer doorgaat?
Veiligheid, i.c. het stunten met vliegtuigen. Zorgen worden geuit betreffende de veiligheid
door toenemende drukte van vliegverkeer vanaf Teuge.
Het 30-km bord aan de Vaassenseweg is in de weekends niet zichtbaar; dan staat er een
grote vrachtauto voor geparkeerd. Misschien handiger om dit bord een stuk te
verplaatsen?
Veiligheid: Burgerwacht in Terwolde? In de gemeente Voorst is een initiatief voor het
oprichten van een burgerwacht. Het blijkt dat in Terwolde meer gevallen van inbraken en
vernieling voorkomen dan vooraf verwacht. In Terwolde is dit aantal ondanks de goede
sociale controle toch hoog.

www.terwolde.net
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4.

Bloembakken



5.

Komende acties


6.

Dit verschuift naar volgend overleg

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


7.

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

Dit vervalt wegens tijdgebrek

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

Volgende vergadering:
Maandag 6 oktober 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: Intermontage

www.terwolde.net
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