Vergadering d.d. 5 oktober 2015

DB-2015-07

Aanwezig: Andries, Pieter, Jan Reinder. Henk P., Gerard, Anita, Henk W.
Afwezig:
n.v.t.
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
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (7-9-2015) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Theater Terwolde (terugblik)
Terugblik op 1e maand van bijeenkomsten van wekelijkse ontmoeting
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Dorpscontactpersoon
Actiepunten benoemen kernenteam Terwolde
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 iedereen welkom.
Anita wordt speciaal welkom geheten bij dit eerste overleg met haar aanwezigheid.
Drukke maand achter de rug.
Andries heeft zich opgegeven als deelnemer in de denktank voor het opstellen van ruimtelijke
toekomstvisie Voorst (3 kandidaten uit Terwolde).
Technisch voorzitter komt uit Zutphen; onafhankelijk van gemeente Voorst

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
In deze vergadering speciale aandacht voor jaarmarkt.
Toevoegen:
 Jeu-de-boulesbaan;
 Whats-app groep “extra ogen Voorst”

3.

Verslag vorige vergadering (7-9-2015) en actiepuntenlijst
Geen opmerkingen.
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4.

Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen. De uitvraag van het kernenteam zal
behandeld worden door de secretaris.

5.

Theater Terwolde (terugblik)
De evaluatie van Lies Holstein wordt doorgenomen.
Positieve terugblik; kleine puntjes voor verbetering.
Ca. 400-500 bezoekers (schatting)
De resultaten van dit jaar zijn de opzet naar een regulier theaterfestival.
Volgend jaar niet. (te kort tijd en teveel werkzaamheden)
Voorstel biënnale.; evt. samen met theatermakers.
Groep Directie en Co (wasvrouw) evt. volgend jaar in 6 locaties langs Bandijk (nog niet zeker).
Wel blijven combineren met Monumentendag. (i.v.m. subsidies)
Alle eindrapportages voor subsidies zijn nu opgeleverd.
Toekomst: meer PR via media (Facebook, etc.)
Visie: streven naar tweejarig theaterfestival om Terwolde meer op de kaart te zetten.

6.

Terugblik op 1e maand van bijeenkomsten van wekelijkse ontmoeting
Loopt heel goed; na de opening op 4 sept. Zijn nu 4 bijeenkomsten geweest; deelname
wisselend van 38-40-38-48-40.
Geen concurrentie voor maandelijkse ontmoetingsmiddag van kerk.
Alle reacties zijn heel positief.
Jurgen Pijpker (voorzitter Stichting Tamara) ook geweest; enthousiast; uitwisseling van
ervaringen. Mogelijke toekomstige samenwerking.
Binnenkort een stukje in Voorster Nieuws (PR). Bijv. halve pagina.
Ook vermelding bibliotheekfunctie.
Anita informeert naar “pasjes voor ouderen”
Financiering is nog een probleem (gemeente weinig respons, oranjefonds-aanvraag loopt)
Het “stigma” van ouderen moet er nog af.
Complimenten aan de commissie voor het succes.

7.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering
We moeten meedoen met nieuwe media, om zo ook de jongeren meer te benaderen
en het moet actiever dan via de huidige website.
We willen een Facebook account openen.
Anita vraagt na bij de muziekvereniging wie dit nu doet, en hoeveel tijd dit kost.

www.terwolde.net
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8.

Toevoerkanaal 100 jaar
n.v.t.

9.

Dorpscontactpersoon
Wachten tot half november; dan heeft gemeente meer inzicht in toekomstige
subsidiemogelijkheden.

10.

Actiepunten benoemen kernenteam Terwolde
Naast de punten uit vorig overleg:
 Hondenpoep (ondersteuning door gemeente?)
 Pleintje bij Pieter: gemeentewagens rijden plantsoen kapot (grote stenen leggen?)
 Bushalte
 Whats-app “vreemde ogen”
blijken de volgende nieuwe punten:
 bomen om de kerk
 Broekhuizerstraat naar dorp (overstekers): te weinig uitzicht; rijden te hard.
 Milieustraat grote rotzooi
Het “pleintje bij Pieter” kan eraf; intussen opgelost.
Gezien het beperkt aantal agendapunten (en gelet op de invloed vanuit de gemeente op deze
punten) wordt voorgesteld om de geplande vergadering te cancelen en de agendapunten per
mail te laten afdoen. (actie Gerard)

11.

Komende acties





Nieuwbouw: vervalt als standaard agendapunt.
School: vervalt als standaard agendapunt.
Molen:
o Wordt herbouwd.
o werkgroep gaat exploitatieplan voor de molen maken op lange termijn.
Extra agendapunten:
o Jeu de boulesbaan:
 3 personen van gemeente aanwezig geweest voor bespreking: akkoord.
 AST en school (en St. Archipel en buren) bij de plannen betrekken (goed
naoberschap).
 Tekening indienen, dan gemeente akkoord.
o Extra ogen Voorst
 Dick Meester, Henk Kersten en Marcel Poliste op bezoek geweest bij
Pieter (en Jan R.V.)
 Geen goed gevoel bij de groep van Dick Meesters (mono-beheerder).
Niet als Dorpsbelangen deze groep promoten.
 PN zal hierover contact opnemen met Meesters met boodschap:
Dorpsbelangen zal zich hieraan niet verbinden.
 Nieuwe mensen (Tuindorp) willen groep opstarten. Pieter neemt contact
op.

www.terwolde.net
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12.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Joop Vorderman overleden; Andries stuurt kaartje.

13.

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

Volgende vergadering:
Maandag 2 november 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

Vergaderschema Dorpsbelangen 2015

Maandag
Maandag
Maandag

www.terwolde.net

05-10-2015
02-11-2015
07-12-2015

Al geweest
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