Vergadering d.d. 1 december 2014
Aanwezig: Andries, Pieter, Jan Reinder, Henk W., Henk P.
Afwezig:
Gasten:
n.v.t.

DB-2014-11
Locatie: Intermontage Terwolde
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Terugblik op kernenteam overleg (zinvol?, acties?, tevreden?)
Toevoerkanaal 100 jaar
Hondenpoepoverlast
Kerstverlichting
SVoPa (briefwisseling, contracten, advocaat, acties?)
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

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

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet en ieder welkom.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Extra: bloembakken; Wordt agendapunt 12.
Extra: uitnodigingen wordt bij ingekomen post besproken;
Extra: sociale kaart wordt bij agendapunt 5 besproken.

3.

Ingekomen stukken
De map met ingekomen post wordt doorgenomen.
 Veel uitnodigingen voor bijeenkomsten; (sommige zullen bezocht worden door verschillende
bestuursleden)
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4.

Nieuws voor de website
Aandacht voor de herbouw van de website. Sommige onderdelen zijn nog niet klaar. Extra
attentie voor Peter v. Vlijmen die hier vele tientallen uren in heeft gestoken.

5.

Terugblik op kernenteam overleg (zinvol?, acties?, tevreden?)
Dit wordt gedaan a.d.h.v. het voorlopig verslag.

Ad. Veiligheid: burgerwacht in Terwolde
Er is een What’s app groep in Terwolde opgestart: Navragen bij Roos Kok wie zit erin; hoe
nieuwe deelnemers zich kunnen aanmelden, bij wie; Ook zal er hierover een stukje op de website
geplaatst worden.

Ad. Snelheidsmeters.
Er zal hierover een mailtje naar belangenvereniging De Vecht gestuurd worden met de vraag wie
dit in De Vecht heeft geregeld en hoe e.e.a. bekostigd wordt.

Ad. Sociale kaart:
Voorbeeld: Stichting Tamara (DB wil contact; Stichting Tamara wil ouderendag organiseren). Bij
een oriënterend gesprek hierover zullen Henk W. ; Pieter Nijhof en Andries Kuipers aanwezig
zijn.
Samenbindende activiteiten in het dorp is de doelstelling van Stichting Tamara.
Pieter gaat navragen hoe precies de subsidieregelingen zijn.
Pieter gaat dorpscontactpersoon uit Klarenbeek voor 5 januari uitnodigen.

Het officiële verslag vanuit de gemeente is op dit moment nog niet binnen !

6.

Toevoerkanaal 100 jaar
Binnenkort moeten we een persoon vinden die dit wil trekken. In 2015 is het zover. Informatie
wellicht te achterhalen bij Reinder Schrijver (Kadijk); foto’s via Jan Lubberts; mensen interviewen
voor leuke verhalen van hun ouders of grootouders die hieraan gewerkt hebben; fietstocht met
verhalen door Jan Lubberts. Samen met OKV moet toch veel info te vinden zijn.

7.

Hondenpoepoverlast
Op hoek Molenstraat en Everwijnstraat is “hondenpoepcontainer” neergezet. Initiatief van???

8.

Kerstverlichting
13 december: kerstverlichting ophangen 08.30u. (act. 14-034)
Andries en Henk W. in de hoogte; Gerard en Piet en Henk P. als “grondwerkers”.
HW vraagt Bé Wassink.
Harrie Steenbergen vragen om alarm uit te schakelen.
Ook kunstwerk inpakken (zaterdag na kerst 27-12) Henk W. en Andries K. (act. 14-035)
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9.

SVoPa (briefwisseling, contracten, advocaat, acties?)
Carla Douma: OVT heeft geen contract met SVoPa; elke ondernemer heeft zelf een contract met
SVoPa afgesloten; verschillende contracten per bedrijf. Sommige ondernemers hebben een
advocaat ingeschakeld. Brief van advocaat is volgens ons voornamelijk bluf.
Carla (namens OVT) en DB houden elkaar op de hoogte. Ook problemen in Epe en Heerde. Nu
geen hostess voor Terwolde. Kaartjes zijn ook op. We wachten af.

10.

Komende acties







11.

Nieuwbouw
School
Oplevering in december. Anita Boon is uit bestuur van AST gestapt. Vragen of er
problemen zijn tussen bestuur AST en directeur basisschool. Evt. Penta Rho erbij
betrekken. AST heeft geen “tijd” voor overleg met dir. Basisschool over
daginvulling beschikbaarheid Olde Schole.
Molen
Geld onderhoud speeltuinen (De Driehoek heeft hele tegoed opgenomen; nu alleen nog
van speeltuin De Molenweide)
Werkgroep Fleurig Terwolde bij hun volgende vergadering een extra hapje en drankje als
waardering.

Extra punt (Bloembakken)
Bloembakken: Alfred Groters is voorzitter werkgroep geworden.
Hoofdprobleem is niet het onderhoud; maar structureel geld voor planten en onderhoud (mest;
etc.)
Nodig ca. 800-900 euro per jaar.
Rabobank heeft 300 euro toegezegd (eenmalig).
Huidige ideeën: Donateurschap; voorjaarsmarkt (12 maart bij Kriebelz); melkbus (bij Lelie of
ergens anders); avondmarkt; bakken laten sponsoren door bedrijven (bijv. Dorpsbelangen
sponsort 1 bak).
Financiën kunnen het best bij penningmeester DB ondergebracht worden.
Adoptie door buurt(schap)/vereniging is ook een mogelijkheid (doorgeven aan comité)
1 bak bij opening nieuwe school.

12.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Dit jaar is er geen kerstmarkt gepland.
Avondmarkt; samen met kermis, nu niet meer door OVT maar door commercieel bedrijf.

Volgende vergadering als agendapunt: dorpscontactpersoon; impact met Stichting Tamara.

13.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
22:20 uur.
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