Vergadering d.d. 8 juni 2015
Aanwezig: Andries, Pieter, Henk W., Henk P., Gerard
Afwezig:
Anita, Jan Reinder afgemeld
Gasten:
n.v.t.

DB-2015-05
Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
Jaarmarkt 4 juli 2015
a. Samen met Stichting IJsselhoeven?
b. Wat?
i. Ludieke actie over hondenpoep;
ii. ledenwerfactie;
iii. Jeu de boulesbaan plan;
iv. IJssel kappen van bomen en heggen?
v. Theater Terwolde.
vi. ?????????
c. Wie, welke tijd
5. Ingekomen stukken
6. Nieuws voor de website
7. Toevoerkanaal 100 jaar
8. Hondenpoepoverlast
9. Dorpscontactpersoon
10. Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet eenieder welkom.
Anita en Jan Reinder afgemeld.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
In deze vergadering speciale aandacht voor jaarmarkt.
Toevoegen:
 Nabespreken receptie olde schole en cadeau
 Dorpscontactpersoon en maatschappelijk werk Voorst; inloop ouderen; relatie met
school.
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3.

Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.

4.

Jaarmarkt 4 juli 2015
a. Samen met Stichting IJsselhoeven?  Andries vraagt dit uit.
b. Wat?
 Ludieke actie over hondenpoep;
Poepzakjes (JRV heeft deze al gehaald); 4 posters op A2-formaat gesealed
 Ledenwerfactie;
Poster met ballen uitbreiden met 6 nieuwe onderdelen.
 Jeu de boulesbaan plan
 IJssel: kappen van bomen en heggen?
Lijst met handtekeningen voor petitie. In achterwand van kraam 2 A0-foto’s :
IJsselland nu en na de bomenkap (kaal).
 Theater Terwolde
(zondag 13-09-2015; tevens Open Monumenten Dag)  komt in stand
Nu wordt er gewerfd via deur aan deur + flyeren. In vakantie rust; daarna opnieuw
flyeren. In kraam ook deelname buttons te koop. Vooruitzicht op een sluitende
begroting.
Link naar www.Theaterterwolde.nl leggen vanuit dorpsbelangen.

c.

Wie, welke tijd
(10.00 – 17.00); markt van 11.00 – 16.00 u.
10.00u. opbouwen
Appelsap (van Andries) + plastic bekers (Pieter bij Lelie halen)
Taakverdeling tijdens markt:
 Theater Terwolde: Anneke Karels
 Jeu de boules: Henk W. en Pieter
 Hondenpoep: JRV; Gerard
 IJssel: Andries
 Ledenwerfactie: allen

5.

Ingekomen stukken


Brochure Maatschappelijk Netwerk Voorst
Folders verdelen (huisarts, kerk, sportvereniging, olde schole, zonnebloem, + eigen beheer;
op kraam bij jaarmarkt)
AK belt Janny van Vemde en Betsy Nobel.



Audiobericht van wethouder Vrijhoef gem. Voorst betreffende dorpscontactpersoon.
Subsidie wordt opnieuw besproken bij provincie per jan. 2016
 plan schrijven eind dit jaar; indienen begin volgend jaar.
Hulp vragen bij Ver. Kleine Kernen.
Pieter stemt e.e.a. af met wethouder Vrijhoef.

Bericht van Pieter dd 10‐06‐2015:
Ik heb gistermorgen telefonisch contact gehad met wethouder Wim Vrijhoef over de aanstelling
van een dorpscontactpersoon.

www.terwolde.net
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Ik heb de volgende punten met hem besproken ( onderstaand in het kort weergegeven )


Wij zijn met 4 personen in gesprek die belangstelling hebben voor de functie van
DCP/BSC, alleen of in deeltijd;



Wij de komende maanden gebruiken om tot een definitieve aanstelling te komen, het
projectplan te schrijven en aan te bieden;



De regeling 40% BSC subsidie / 40% WMO geld en 20% lokale bijdrage, zoals door de
Gemeente Voorst voorgesteld, is voor Terwolde op dit moment geen optie. De 20% lokale
bijdrage is moeilijk te realiseren;



Als wij nu een regeling opstarten vervalt voor de toekomst alle, eventueel, door de
Provincie beschikbare subsidies/bijdragen;



Omdat wij op z'n vroegst in september/oktober de aanstelling en het projectplan rond
hebben willen wij wachten op de subsidiemogelijkheden van de Provincie Gelderland in
2016.

De Vrijhoef is het helemaal duidelijk en heeft begrip voor ons standpunt om te wachten tot 2016.
Hij zal de raad hierover informeren.
Mocht de heer Vrijhoef, op wat voor gebied dan ook, iets voor ons kunnen betekenen, dan kunnen
wij hem altijd benaderen

6.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering

7.

Toevoerkanaal 100 jaar
n.v.t.

8.

Hondenpoepoverlast
Reeds besproken bij jaarmarkt.

9.

Dorpscontactpersoon
Andries gaat deze week bellen met 4 kandidaten.

10.

Komende acties




Nieuwbouw: geen voortgang
Molen: geen voortgang
Accommodatiestichting/school
o Weinig verenigingen aanwezig;
o Teveel signalen dat school teveel tijd en ruimte claimt.
o Evt. inloopdag voor ouderen (via initiatiefgroep) op vrijdagmiddag van 13.00 tot
16.00 u. Huur 25 euro per dagdeel gevraagd. Overleggen met AST om huur
anders te regelen (bijv. via consumpties of via Mens en Welzijn).

www.terwolde.net
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o
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11.

AK gaat overleggen met St. Archipel (Henk Mulder) over huur van ruimtes.
Melden bij AST dat dit gaat gebeuren.
Cadeau voor olde schole: bloembakken (mits akkoord van St. Archipel)
Wij willen graag het bord van de Olde Schole terug.

Extra agendapunten:
 Bloembakken: HW neemt contact op met A. Groters over bijeenroepen groep en
vullen van de bakken met nieuwe bloemen.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Pieter heeft contact gehad over de app “extra ogen Voorst”.
Pieter zal contact opnemen met de beheerder.

12.

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

Volgende vergadering:
Maandag 6 juli 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

Vergaderschema Dorpsbelangen 2015

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

www.terwolde.net

01-06-2015
06-07-2015
07-09-2015
05-10-2015
02-11-2015
07-12-2015

Al geweest
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