Vergadering d.d. 13 april 2015

DB-2015-03

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk W., Henk P., Gerard, Jan Reinder
Afwezig:
Anita afgemeld
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening/Mededelingen
Robert Keizer : Groenvoorziening Terwolde
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering en aktiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Hondenpoepoverlast
Dorpscontactpersoon voortgang
Algemene Ledenvergadering (terugblik en acties)
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
12. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
13. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet en ieder welkom.
Anita afgemeld; welkom R. Keizer van St. Landschapsbeheer Gelderland.

2.

Robert Keizer : Groenvoorziening Terwolde
We hebben 2 jaar geleden als Terwolde ook meegedaan met Aktie groenvoorziening.
Dorpscontactpersoon zou evt. kunnen mediëren, maar is in Terwolde nog niet aanwezig.
In Terwolde is ook geen natuurwerkgroep.
Link naar document met voorwaarden op de site:
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochure_dorpengroen_def.pdf
Educatief: combinatie met zwerfvuilactie is te doen. Support via gemeente en Stichting
Landschapsbeheer
Nog 2.5 jaar tijd om een actie te starten met subsidie.
Onze taak: lobbyen, informeren en ideeën verzamelen.
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3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.

4.

Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
N.v.t.

5.

Ingekomen stukken
Bericht over toevoerkanaal
Tel. Van Dhr. Brouwer (Zeedijk) over veiligheid; wil meedoen aan whats-app-groep.

6.

Nieuws voor de website
N.v.t.

7.

Toevoerkanaal 100 jaar
n.v.t.

8.

Hondenpoepoverlast
n.v.t.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Mary Vlassak: Provincie heeft begroting 2015 nog niet rond; waarschijnlijk wel nieuwe ronde; ook
voor 2e ronde van buurtsportcoach. Wel cofinanciering nodig in deze 2e constructie.
Verwachting dat de provincie de nieuwe ronde goedkeurt.
Indien nieuwe ronde, dan intekenen per september.
Andries zal kandidaten (4) bellen en daarna mailen om de kandidaten beter te informeren over
wat er verwacht wordt. Dan reactie afwachten; dan pas vervolggesprek. Tevens is dit tijd om te
wachten op de goedkeuring van de begroting van de provincie.
Volg. Vergadering moet dit belangrijk agendapunt zijn.

10.

Algemene Ledenvergadering
Stukje in krant niet positief.
Veiligheid:
PN zal Mevr. De Haan benaderen over het opzetten van een whats-app groep.
Via haar met enkele “kennissen” een plannetje laten opzetten.
Beheerder is heel belangrijk

www.terwolde.net
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11.

Komende acties




12.

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

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
N.v.t.

13.

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

Volgende vergadering:
Maandag 11 mei 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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