Vergadering d.d. 6 oktober 2014

DB-2014-09

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

Locatie: Intermontage Terwolde
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda en verslag vergadering (1 september 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Terugblik op kermisweekend ( overlast? )
Toevoerkanaal 100 jaar
Hondenpoep overlast
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Geld onderhoud speeltuinen ( vraag van De Driehoek )
9. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
10. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet en ieder welkom.
Gerard Leenders is met kennisgeving afwezig.
Henk Wassink geeft aan graag om 21.30 te vertrekken.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


Toevoegen: sociale kaart;
 Er is informatie ontvangen van Mens en Welzijn. Het is een zeer summiere informatie
waar we niet veel / weinig mee kunnen. Andries zal contact opnemen met Aranka Bosch
om Mens en Welzijn te berichten, dat wij het een waardeloos stuk vinden.
 Andries zal contact opnemen met Stichting Tamara om de komende acties van de
Stichting te bespreken, misschien zijn er aanknopingspunten. Andries zal eerst
telefonisch overleg hebben met Géry Leurink van de Stichting.
 Pieter zal contact zoeken met de buurtsportcoach van Klarenbeek om tijdens een
bijeenkomst ervaringen uit te wisselen.
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3.



Toevoegen: burgerwacht;
 Andries heeft contact gehad met de heer Allard over de onveilige situaties in het dorp.
Inbraak, insluiten etc. komen hierbij aan de orde. Ook het rondrijden van een “verdacht”
autootje wordt besproken.
 Naar aanleiding van dit gesprek zal Andries contact opnemen met de heer Meester van
Burgerwacht Gemeente Voorst.
 Na de bijeenkomst “kernenteam” in november zal het bestuur een besluit nemen of een
gesprek met de Burgerwacht wenselijk is.



Toevoegen: veiligheid / onveiligheid N792;
 Jan Reinder heeft gesprek gehad met Ingrid Aarnink en Saskia de Ridder over onveilige
situaties ( ANWB actie );
 Op de site van de provincie kunnen/moeten de bewoners zelf aangeven welke onveilige
situaties er zijn en/of zich voordoen;
 Bestuursleden zullen de site van de provincie testen;
 Jan Reinder en Andries maken een stukje voor het Voorster Nieuws;
 Jan Reinder en Andries maken de eerste aanzet voor een flyer in Terwolde;



Verslag vergadering 1 september 2014.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de opsteller.

Ingekomen stukken



4.

Nieuws voor de website


5.

Geen voortgang

Hondenpoep overlast


8.

Er is binnen het bestuur van de organisatie Kermis Terwolde gesproken om de kermis te
verplaatsen van september naar juli. Dit zijn oriënterende gesprekken waarin inventarisatie
van haalbaarheid voorop staat.

Toevoerkanaal 100 jaar


7.

Geen nieuws.

Terugblik op kermisweekend ( overlast? )


6.

Jan Reinder is bij de eerste steenlegging geweest, er was veel belangstelling.
Het bouwproces ligt op schema en de oplevering d.d. 12 december 2014 staat nog steeds.
De bloembak Molenweg / Verzetsstraat is weggehaald en geplaatst bij de Wildkamp. Wie
heeft dit besloten?
Er komt in oktober een avond voor de leden van de werkgroep en de watergevers. Andries
zal deze avond bijwonen.

Dit wordt een agendapunt bij de eerstkomende kernenteam overleg in november;

Komende acties





Nieuwbouw: geen voortgang;
School: geen voortgang;
Molen: geen voortgang;
Geld onderhoud speeltuin De Driehoek; Op verzoek van het bestuur van de speeltuin is het
resterend bedrag van de reservering, € 298,00, aan de speeltuin overgemaakt t.b.v. regulier
onderhoud.

www.terwolde.net
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9.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


10.

Evaluatie huiskamertoneel eind augustus in Terwolde. Indruk is dat de verschillende locaties
goed tot zeer goed zijn bezocht. Welke kansen liggen er om hier een terugkerende
gebeurtenis van te maken? B.v. om de twee jaar. Andries heeft binnenkort een gesprek
hierover.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
21:40 uur.

Volgende vergadering:
Maandag 3 november 2014

Aanvang: 19.45 u.

Kernenteam overleg
Plaats: Intermontage

www.terwolde.net
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